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  ظ
  !؟اإلسالمي. .الفن

  ؟وهل لإلسالم صلة بالفن
  ؟فما عالقة هذا بذاك؟ والفن فناً. .أو ليس اإلسالم ديناً

" فاألديان تبحث عن ! بل إن كانت هناك عالقة فهي عالقة النفور واخلصام
وبني ، قيقة اليت تتقيد بأا حقيقةوفرق بني احل. "اجلمال " والفن يبحث عن " احلقيقة 

  ..اجلمال الذي ال يتقيد بشيء ألنه هائم طليق يسبح يف عامل اخليال
  .."اخللقية " مث هناك الناحية 

  .والفن يكره القيود كلها مبا فيها قيود األخالق، فاألديان حترص على األخالق
  !رشاداتال بد إذن أن الفن اإلسالمي جمموعة من احلكم واملواعظ واإل

  
°   °   °  

  
  !ذلك فهم ضيق للدين وللفن على السواء

، فكالمها انطالق من عامل الضرورة. إن الدين يلتقي يف حقيقة النفس بالفن
  ..وكالمها شوق جمنح لعامل الكمال

  .وكالمها ثورة على آلية احلياة
 حيس به يف فيمر اإلنسان على هذا الكون مروراً آلياً ال يراه وال، فحني تتبلد النفس

وال تتفتح نفسه ملا فيه من مجال وحركة وحياة ، ال يثري فيه الشوق العلوي. .أعماقه
  .وحصر عامله يف نطاق ضيق حمصور، فإنه يكون قد ضيق على نفسه املنافذ. .وتناسق

  .ويكون قد أغلق نفسه دون عامل الفن واجلمال
ال يتفتح لغاياته وأهدافه ، آلياًفيمر اإلنسان على الوجود مروراً ، وحني تتبلد النفس

. .وال يستجيب استجابة حية ملا يربطه باهللا والكون واحلياة والناس من صالت، وروابطه
فإنه يكون قد ضيق . .وال تنطلق نفسه يف األفق األعلى الذي تلتقي فيه كل هذه الصالت

  .وحصر عامله يف نطاق ضيق حمصور، على نفسه املنافذ
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٢  
  .سه دون عامل العقيدةويكون قد أغلق نف

  .كما يلتقيان يف أعماق الوجود، ومن هنا يلتقي الفن والعقيدة يف أعماق النفس
  

°   °   °  
  

  !والفن اإلسالمي ليس بالضرورة هو الفن الذي يتحدث عن اإلسالم
  .وهو على وجه اليقني ليس الوعظ املباشر واحلث على اتباع الفضائل

مبلورة يف صورة فلسفية، ردةوليس هو كذلك حقائق العقيدة ا.  
  !فليس هذا أو ذاك فناً على اإلطالق

  .إمنا هو الفن الذي يرسم صورة الوجود من زاوية التصور اإلسالمي هلذا الوجود
من خالل تصور اإلسالم للكون ، هو التعبري اجلميل عن الكون واحلياة واإلنسان

  .واحلياة واإلنسان
فاجلمال حقيقة يف . "احلق " و " اجلمال "  بني هو الفن الذي يهيئ القاء الكامل

ومن هنا يلتقيان يف القمة اليت تلتقي عندها كل . واحلق هو ذروة اجلمال، هذا الكون
  .حقائق الوجود

°   °   °  
  

وقد كان خيطر يف حسي دائماً أن العرب مل يستفيدوا من القرآن وال من اإلسالم 
  .يف إنتاجهم الفين

  .انصرفوا فيها عن كثري من فنون القول، ة يف أول اإلسالملقد مرت عليهم فتر
  ..ورمبا كان هلذا االنصراف أسباب متعددة

وجماهدة القوى ، فقد كان بناء العقيدة اجلديدة يف داخل النفوس ويف واقع اتمع
يستنفدان جهداً ، سواء يف واقع احلياة أو يف داخل الضمري، احملتشدة يف طريق هذا البناء

وال يدعان فيها فضلة تذْخر للتعبري ، بل يستنفدان الطاقة احليوية كلها. .اً ضخماًنفسي
  .الفين

وهي ، وال يتم إال ا، وإذا الحظنا املراحل الثالث اليت مير خالهلا اإلنتاج الفين
حىت ميتزج ، االنفعال النفسي بالتجربة اجلديدة ؛ مث استبطان هذا االنفعال يف داخل النفس
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٣  
" مث ارتداد التجربة إىل اخلارج يف صورة ، قها ويعطيها من لونه ويأخذ من ألواابأعما
  .."تعبري " أو " إفراز 

والحظنا أن التعبري الفين يعتمد دائماً على ذخرية ، إذا الحظنا هذه املراحل الثالث
ألن ، تسعى إىل التعبري عن ذاا يف صورة موحية، نفسية وشعورية خمتزنة يف باطن النفس

أدركنا أن فترة البناء للعقيدة اجلديدة مل تكن مناسبة . .فيها شحنة مذخورة تريد االنطالق
  .هلذا اللون من التعبري

" كانت . لقد كانت العقيدة اجلديدة يف الواقع تنشئ النفوس إنشاء من جديد
،  املنحرفةومن مفاهيمها، ومن موروثاا القدمية كلها، النفوس من أدراا اجلاهلية" تغسل 

بتصورات جديدة ومفاهيم ، ومتأل الفراغ احلادث أوالً بأول، ومن تصوراا اخلاطئة
ومن مث مل يكن الرصيد القدمي صاحلاً . وسلوك وعمل جديدين، جديدة ومشاعر جديدة

يف النفوس اليت استجابت للدعوة اجلديدة فنفضت " غري موجود " فقد كان ، لإلحياء الفين
وانسلخت من كل ما يربطها مباضيها اجلاهلي من مشاعر ، اث قدميعن نفسها كل تر

ومل يكن الرصيد اجلديد قد . وصارت حتس حنوه بنفرة وتقزز، وأعمال ووشائج قرىب
 عن شحنة مذخورة -  كما قلنا -الذي يعرب ، جتمع بعد يف الصورة اليت تصلح لألداء الفين

  .قبل أن متتلئ ا النفس مث تفيض بالتعبري، ال عن الشحنة يف دور التكون، تريد االنطالق
وميكن أن يكون من أسباب انقطاع التعبري الفين يف تلك الفترة كذلك أن األغراض 

 قد تغريت من أساسها بفعل -  فن العرب األول - اليت كان يقال فيها الشعر " التقليدية " 
فالفخر .  يصلح للقول فيهفصارت تلك األغراض نشازاً فنياً وشعورياً ال، العقيدة اجلديدة

واحلروب " القبلية " وذكر املناقب ، والتغين بالدمن واآلثار، واملديح واهلجاء واون
، كلها متعلقة مبشاعر املاضي الذي انسلخت منه النفوس املؤمنة. .والغارات والثارات

ة للقول ؛ ومن مث مل تعد صاحل. .وبتصورات هذا املاضي وعالقاته اليت نبذا هذه النفوس
وهذه خطوة أبعد . بينما األغراض اجلديدة اليت ميكن أن يقال فيها مل تتبلور بعد بلورة فنية

فليست املسألة أن املشاعر املذخورة اليت تدفع إىل التعبري الفين مل تكن قد . من السابقة
بل املسألة كذلك أن أغراض التعبري وطرائقه مل تكن قد تبلورت بعد ، جتمعت بعد

، وكل طريقة أداء جديدة، وكل غرض فين. اوق املعاين اجلديدة واآلفاق اجلديدةلتس
وقد كانت املعاين . قبل أن تظهر يف صورة إنتاج فين" احلضانة " حتتاج إىل فترة من 

شديدة ، اليت كانت قمينة بأن تعدل أغراض التعبري وطرائقه، اجلديدة واآلفاق اجلديدة
سي والبيئي احملصور الذي كان يعيش فيه الشاعر العريب يف ظل الضخامة بالنسبة للعامل النف

وكانت يف حاجة إىل حضانة فنية عميقة واعية قبل أن تنبثق يف ثوا ، القبيلة اجلاهلية
  .اجلديد
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٤  
فقد . كما ميكن أن يكون من تلك األسباب أيضاً وقع القرآن يف نفوس العرب

يتجلى ذلك يف حديث الوليد بن .  منهمحىت الذين مل يسلموا، تلقوه مأخوذين مبهورين
فواهللا ما منكم رجل أعلم مين بالشعر ؛ ؟ فماذا أقول فيه: " قال : املغرية الذي مل يسلم 
واهللا . واهللا ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذا. وال بأشعار اجلن، وال برجزه وال بقصيده

كما " ! وإنه ليعلو وما يعلى ،وإنه ليحطم ما حتته. وإن عليه لطالوة، إن لقوله حلالوة
ودخلين ، فلما مسعت القرآن رق له قليب فبكيت: " يتجلى يف كالم عمر حني أسلم 

  .)١" (اإلسالم 
ميكن أن يكون ، حىت قبل أن يسلموا، هذا االنبهار الذي تلقى به العرب القرآن
لعجيبة متأل فقد كانت شحنته الفنية ا، سبباً من أسباب توقفهم فترة عن التعبري الفين

 -وتغنيهم ، فتستوعب منهم كل طاقة الفن، وتتعمقها من مجيع أقطارها، نفوسهم ملئاً
  . عن مجال األداء جبمال التلقي واالنفعال- مؤقتاً 

  .ومثت سبب رابع قد يفسر انقطاع املسلمني األوائل عن التعبري الفين
باء والفنانني يف وهو سبب أستمده من جتربيت الشخصية ومن قراءيت إلنتاج األد

  .خمتلف امليادين
، وقد ظللت اثنيت عشرة سنة أو تزيد. فقد كنت يف فترة من الفترات أقول الشعر

كلما اجتهت إىل الكتابة وجدتين أكتب يف نفس املعىن وإن ، أقول يف معىن واحد متكرر
أزمة الشعور  .كبرية" أزمة " كانت يف نفسي . اختلفت املشاعر املباشرة الدافعة إىل التعبري

  :بالضياع الكامل يف احلياة وعبث اجلهد يف هذه احلياة املفضية إىل الزوال 
  

  مث   مرت   يب   دورات  الليايل
  وانطوى السحر الذي غشى خيايل

  !فإذا  باحلق  يف الكون بدا يل 
  !وإذا الناس مجيعـاً  يف ضالل 

  ما الذي يرجون يف دنيا الزوال ؟
   يشغل بـايلأنا والوهـم  الذي 

  يف غٍد نذهب يف طيات هاتيك الرمال
  !ال يبايل . مث ميضي الكون يف التيه املعمى 

  

                                                 
  .لسيد قطب "  التصوير الفين يف القرآن " راجع كتاب  )١(
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٥  
فأعرب عن ذلك كله . .وكانت هذه األزمة تؤزين وجتهد مشاعري وختز إحساسي

، حىت مررت بتجربة ضخمة اقتلعت هذه األزمة من أساسها. .بالشعر غالباً وبالنثر أحياناً
  !اإلسالم. .وكانت هذه التجربة هي. من مشاعر وأحاسيسوأزالت ما حوهلا 

ووجدت هلذه احلياة غاية وهدفاً ؛ ووجدت أن هذه ، لقد وجدت نفسي من ضياع
وال تنطوي يف الرمال ؛ ووجدت ، وال تنقطع بانقطاع حياة فرد، الغاية ال تذهب سدى

أنه كان يبدو يل أنه و. .بل ميضي هلدف مرسوم معلوم، أن الكون ال ميضي يف التيه املعمى
ال ألنه ، ألن نفسي هي اليت كانت منقطعة الصلة عن روابط احلياة العظمى" ال يبايل " 

  ..هكذا يف حقيقته
  ! أنصرف عن قول الشعر-  دون قصد مين -وجدتين . .مث

  .اليت كانت تدفع إىل القول" األزمة " لقد ذهبت 
  ."بالوجود " وأصبحت أحس . ."الضياع " ذهب 
مل يوح إيلّ ، بغري أزمة الذعة وال وخزة دافعة، "بالوجود "  اإلحساس ولكن

ال ألا ،  تستطيع أن تعرب- أكرب من طاقيت - ألنه يف حاجة إىل طاقة فنية ضخمة ، بالشعر
  !وراضية كذلك ذا الوجود. .ولكن ألا موجودة وممتلئة ذا الوجود، متأملة وال شاكية

  !جتربة اإلسالم. .ل يواجهون هذه التجربة الفريدةولقد كان املسلمون األوائ
" بالوجود " ومتأل النفس ، التجربة اليت تزيل رواسب النفس املسمومة كلها

  ..الراضي ذا الوجود، الكامل
  .إال بطاقة فتية ضخمة ال توهب لكل إنسان. .وهي جترية ال تقول الشعر

أن ِسمته العامة هي الرضى ولو " الوجود " إن هذا : ولقائل أن يقول وال شك 
  ."أزمات " كانت له . .واالرتياح

أزماته هي تلك االبتالءات املتالحقة اليت عاشها املسلمون األوائل حىت استتب هلم 
  ..األمر وظهر الدين واستقر

  ..وكان من املمكن أن تؤدي هذه األزمات إىل تعبري فين
الفة فنجد أن الفرصة مل تكن مواتية  نعود إىل األسباب الثالثة الس- عندئذ - ولكنا 
يف املوجة ، فقد كانت الشحنة النفسية ال تتلبث حىت تنطلق بالتعبري الفين. ملثل هذا التعبري

وكانت األغراض اجلديدة والطرائق اجلديدة مل تتبلور . املوارة اليت تشمل اتمع والنفوس
ترتل يف تلك األحداث فيصفها يف مث كان القرآن ي. بعد لتجد سبيلها إىل التعبري الفين

  ..تغين عن مجال التعبري جبمال التلقي واالنفعال، بالغة فنية معجزة
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٦  
 قد صرفت العرب املسلمني فترة من الوقت عن - كلها أو بعضها -تلك األسباب 

  .التعبري الفين
 يستمدون ولكنهم حني عادوا إىل التعبري مل يلجئوا مع األسف إىل الرصيد اجلديد

وإمنا عادوا إىل اجلاهلية كاملة يف جمال . منه مشاعرهم وإحياءام وأغراض تعبريهم وطرائقه
بل عادوا ، عاد الشعراء إىل الفخر واملدح واهلجاء واون. أغراضه وطرائقه سواء، التعبري

نية هي وعادت مقاييسهم الف. إىل حدود القبيلة اليت كانوا قد حترروا منها فترة من الوقت
  !ذاا مقاييس اجلاهلية حبذافريها

  ؟هل عادت هذه النفوس إىل اجلاهلية الشعورية وارتدت عن اإلسالم
  ؟ومل يتعمق فيها، هل مر اإلسالم على ظاهر نفوسهم فقط

 ذوو طبيعة فنية ضحلة مل تستطع أن تستوعب إحياءات - أولئك العرب -هل هم 
  ؟وعادت إىل رصيدها القدمي،  عنهافاحنسرت، اإلسالم الضخمة يف عامل الفن
  .وحتاج قبل ذلك إىل حبث. .أسئلة حتتاج إىل جواب

وإمنا هديف األول أن أرسم بعض ، ومع أنه ليس من مهي هنا القيام ذا البحث
فإين أرى أن اإلجابة على هذه األسئلة باإلجياب ، اخلطوط العريضة ملنهج الفن اإلسالمي

فقد ارتدت بعض النفوس حقاً عن بعض اآلفاق اإلسالمية . القاطع فيه ظلم كبري للواقع
ولكن مل حيدث قط االرتداد الكامل الذي يلغي اإلسالم من النفوس وجيعله كأن ، العالية
مل تنطفئ ، فمنذ انطلقت الشرارة األوىل فأضاءت صفحة الكون بضوئها الباهر. مل يكن

  .ومل يخب نورها إىل حد الظالم، الشعلة أبداً
 ليسوا بالضحالة -  مهما يكن مستواهم الفين بالنسبة للنتاج العاملي - إن العرب مث

فقد ثبت من التاريخ أم قد استوعبوا مستويات ، اليت قد توحي ا البيئة الصحراوية
  .واستطاعوا أن ينتجوا يف بعضها بدرجة اإلبداع، أعمق وآفاقاً أوسع

  .ال بد إذن أن هناك أسباباً أخرى
أو قُبيلُه ،  منذ العهد األموي- إذ ارتدت ، ن السياسة لعبت دوراً يف ذلكقد تكو

، وجرفت معها الشعراء الذين حتلقوا حول السلطان،  إىل عصبية جاهلية قبلية- يف احلقيقة 
،  يرتدون إىل مشاعر القبيلة يف اجلاهلية-  حني يعربون - فإذا هم ، فغمرم يف تيارها

  .لية بوعي أو بغري وعيفيتخذون فنون القول القب
" فالنقد يبحث دائماً عن . وقد يكون النقاد األوائل مسئولني أيضاً عن ذلك

ال عن القواعد اليت ميكن أن ، وغالباً ما يبحث عن القواعد املوجودة بالفعل. "القواعد 
ومن مث مجد هؤالء . وليس إنشائياً كالتعبري الفين، إذ النقد تقعيدي يف طبيعته. تستحدث
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٧  
، وهو طرائق اجلاهلية وأغراضها، النقاد على ما كان موجوداً بالفعل يف رصيدهم الفين

  .وقيدوا الشعراء ا فساروا يف نطاق ذلك القيد
فقد خسر األدب العريب فرصة هائلة لالستمداد من رصيد ، وأياً ما كان األمر

مبتعداً ،  هلذا الرصيد- يف أكثر األحيان - وظل يف تارخيه الطويل جمانباً ، اإلسالم الضخم
حمروماً من القدرة على إبداع لون من الفن كان حرياً أن يكون أروع الفنون ، عن ثرائه

  ..لو وجد التوجيه الصاحل والقدرة الفنية املواتية، العاملية وأبدعها
لعل ، وإن من هدف هذا البحث أن يوضح بعض مسات هذا الفن اإلنساين الرفيع

فريوحون ينتهبون بات متناثرة من ،  جيدون يف تراثهم الفين ما يغنيهم الذين ال- املسلمني 
 لعلهم أن يفيئوا إىل كرتهم الضخم الذي - صاحلها وفاسدها بغري متييز ، فنون الغرب

فيجدوا أن يف مكنتهم أن ، وأن يفيئوا إىل أنفسهم حني يفيئون إىل هذا الرصيد، أمهلوه
  .خلفني يف الطريق ينتهبون ما يتناثر من الفتاتال أن يكونوا مت، يتقدموا القافلة

  .واهللا ويل التوفيق
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 هو حماولة البشر لتصوير اإليقاع الذي يتلقونه يف -  يف أشكاله املختلفة - الفن 

  .يف صورة مجيلة موحية مؤثرة، حسهم من حقائق الوجود
تستطيع أن تلتقط اإليقاعات اخلفية ، صةذو حساسية خا، والفنان شخص موهوب

اللطيفة اليت ال تدركها األجهزة األخرى يف الناس العاديني ؛ وذو قدرة تعبريية خاصة 
 إىل لون من األداء - اليت يتلقاها حسه مكربة مضخمة -تستطيع أن حتول هذه اإليقاعات 

  .وحيرك فيها حاسة اجلمال، اجلميل يثري يف النفس االنفعال
الذي حتس صماماته باملوجات الدقيقة ، كجهاز االستقبال الالسلكي الدقيقإنه 

  .صاف مجيل يهز األمساع، مث حتوهلا إىل صوت ونغم، اخلفية فتلتقطها وتكربها
 أن يتلقى من الكون - ما دام حياً -  ال بد - وكل بشر بصفة عامة - والفنان 

والكرب ، بني العمق والضحالة، تتوقف على طبيعة هذا احلس، إيقاعات معينة يف حسه
مث . وتتوقف على املساحة اليت يكشف عنها حسه من صفحة الكون الكبري، والضآلة

من لفظ أو حلن أو ، ميضي حياول التعبري عن هذه اإليقاعات بالطريقة الفنية امليسرة له
  .خطوط أو ألوان

صورة اليت  وبني ال- يف أي شكل من أشكاله - ومن مث ال ميكن الفصل بني الفن 
  .واإليقاعات املختلفة اليت يتلقاها حسه من هذا الوجود، يتخذها الوجود يف نفس الفنان

ولكن النتيجة واحدة . وقد تكون هذه احلقيقة واعية يف نفس الفنان أو غري واعية
وال ميكن أن يكون ، فهو ال ميكن أن يعرب إال عن انعكاس احلياة يف نفسه. يف احلالني
ذلك ما دام فناناً . .ويتلقى منها اإليقاع، ن الزاوية اليت يرصد منها الوجودتعبريه إال م

  .وليس جمرد صانع ماهر يتفنن يف صنعة اإلخراج، صادق التعبري، حقيقياً
لذلك يكون من املهم أن نعرف صورة الكون يف حس كل فنان قبل أن نقوم 

تقومي أن نعرف املساحة اليت ويكون من أصلح املقاييس يف هذا ال. بتقومي إنتاجه الفين
أو املساحة اليت تطلع نفسه عليها من كيان الكون فعلى قدر ، يشغلها الكون يف نفسه

وتكون عظمة فنه أو ، اتساع هذه املساحة أو ضيقها يكون اتساع أفقه الفين أو ضيقه
  .وذلك مع الوفاء بشروط األداء الفين بطبيعة احلال. .ضآلته

موقف حتدده .  أراد أم مل يرد- موقف من الكون واحلياة  -  صادق - ولكل فنان 
  .وطريقة تفاعله مع احلياة واألحداث، طريقة تصوره هلذا الكون وارتباطاته
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وهو . ولكنه موجود بالضرورة. هذا املوقف قد يكون واعياً كما قلنا أو غري واع

لى الفهم قادراً ع، مىت كان بصرياً واعي احلس، مكشوف ملن يرقب أعمال الفنان
ويزن ،  أن يكيف هذا املوقف ويقومه-  إذا كانت له هذه املقدرة -ويستطيع ، والتقدير

  .أعمال الفنان عن طريقه
 الذي ال تطّلع نفسه من الكون إال على - أو البشر على وجه العموم - فالفنان 

أصغر ، متاسكاًدون أن يرى فيها ارتباطاً وال ، ومشاهدها وجزئياا، احلياة اليومية الصغرية
 الذي تطّلع نفسه على ما وراء -  أو البشر -من الفنان ، مساحة يف التقومي الفين واإلنساين

فترى أكثر من اجلزئيات العابرة يف احلياة ، هذه املساحة احملدودة من الكون واحلياة
ا  على قدر عمقها واتساعه-وترى ، ترى ما بينها من ارتباطات ظاهرة أو خفية. .اليومية

عامة شاملة تفسر هذه االرتباطات وتلك " كليات "  ما وراء هذه االرتباطات من - 
  .وجتعل منها كياناً متماسكاً ال جمرد جزئيات متناثرة يف صفحة الكون، اجلزئيات

،  الذي تطّلع نفسه من هذه االرتباطات على ارتباط واحد- أو البشر - والفنان 
أو ، أو رابط االقتصاد،  رابط اجلنس-  مثالً -  وليكن، ويصرف له مهه، فيشغل به حسه
أو أي . .أو رابط احلتمية اليت تسير األشياء واألحياء، أو رابط الصراع ، رابط اتمع

. .وتفرقها واجتماعها، رابط يرى يف حسه أنه هو الذي يفسر حركات احلياة وسكناا
لبشر الذي تطلع نفسه على أكثر من الفنان أو ا، أصغر مساحة يف التقومي الفين واإلنساين

ويدرك تأثريها ، ويرى عمل هذه االرتباطات املتعددة حني تعمل معاً، من ارتباط واحد
  .على احلياة والناس واألحداث

، أو الروحي وحده، والفنان أو البشر الذي يطّلع حسه على الكون املادي وحده
لذي يستطيع حسه أن يتفتح هلذا من الفنان ا، أصغر مساحة يف التقومي الفين واإلنساين

  .ويستطيع أن يدرك ما بني الروح واملادة من ترابط وامتزاج، الكيان وذاك
" اجلامدة " وحدها أو " احلية " والفنان الذي يرى من الكون املادي مشاهده 

من الفنان الذي يرى ذلك الكون ، أصغر مساحة يف التقومي الفين واإلنساين، وحدها
من أناسي ، فيحتفل حسه باجلمال املبثوث يف ربوع الكون كله، ع جماليهاملادي يف مجي

وجبال وأار وأرض ومساوات وكواكب ؛ ويكون هذا األخري ، وطري وحيوان ونبات
" الروح " أكرب مساحة يف التقومي الفين واإلنساين لو استطاع يف الوقت ذاته أن يدرك 

لروح اليت ال جتعله مادة جامدة حىت يف األشياء ا، السارية يف هذا الكون كله جبميه جماليه
ويلتقي على شىت املشاعر ، وإمنا جتعله حياً يتحرك وحيس ويتعاطف، اجلامدة

  ...واالنفعاالت
على شرط الوفاء بشروط األداء ، ذلك مقياس صادق نقيس به الفن والفنان معاً

  .الفين يف كل حال
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°   °   °  

  
أن الفن هو حماولة البشر أن يصوروا حقائق الوجود إذا أدركنا . .وإذا أدركنا ذلك
يف صورة موحية مجيلة ؛ وأن مكان الفنان والفن يتحدد مبدى ، وانعكاسها يف نفوسهم

إذا . .املساحة اليت تشملها احلقيقة اليت يشري إليها العمل الفين أو يرمز هلا من كيان الكون
ذي ميكن أن ينبثق عن التصور أدركنا ذلك فقد أدركنا يف ذات الوقت أن الفن ال

  ...هو أرفع فن تستطيع أن تنتجه البشرية، اإلسالمي للكون واحلياة واإلنسان
  

°   °   °  
  

التصور اإلسالمي للكون واحلياة واإلنسان هو أمشل تصور عرفته البشرية حىت 
ذ الوجود وإمنا يأخ. .إنه التصور الذي ال يأخذ جانباً من الوجود ويدع جانباً آخر. .اليوم

  .وكل كائناته، كله مبادياته وروحانياته ومعنوياته
بل يطلق ، إنه التصور الذي ال جيعل احلس مبعزل عن احلياة املنبثة يف أعماق الكون

ويتصل ا اتصال املودة والقرىب ، ي كل شيء يف هذا الكونـاحلس ليتملى احلياة ف
  .واإلخاء

، أو روحاً ويدعه جسماً، ويدعه روحاًإنه التصور الذي ال يأخذ اإلنسان جسماً 
بل ، مث هو ال يأخذ هذه العناصر متفرقة منفصلة. أو جسماً وروحاً بغري اعتبار لطاقة العقل

  . يف واقع احلياة- مع ترابطها -يأخذها مترابطة متحركة 
وإمنا ينظر إليه يف ، وال مجاعة ويدعه فرداً، وال يأخذ اإلنسان فرداً ويدعه مجاعة

  .لوقت بوصفه فرداً ومجاعة مترابطني ممتزجني غري منعزلني يف الكيانذات ا
وإمنا ، وال أشواقاً ويدعه ضرورات، وال يأخذ ضرورات قاهرة ويدعه أشواقاً طائرة

ومكان كلتيهما من نفسه ، عامالً حساب الضرورات واألشواق، يأخذه مبجموعه كله
  .ها املرسوم هنا وهناكودور، وأصالتها يف هذه وتلك، ومكاا من احلياة

وال يأخذه ارتباطات اقتصادية أو اجتماعية أو جنسية أو فكرية أو روحية أو 
بوصفها انبثاقاً من نفسه املتعددة ، وإمنا يأخذها كلها مجيعاً. أياً من هذه مبفردها. .مادية

 موجودة يف واقع األرض مترابطة" حقائق " وبوصفها كلها ، اجلوانب الكثرية األهداف
  .ي كيان احلياةـف
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بل ال يأخذه يف . .وال جيالً واحداً من أجيال، مث ال يأخذه فرداً واحداً يف جيل

، وإمنا يأخذه فرداً وجيالً وسلسلة متصلة من األجيال، احلياة الدنيا وحدها ويدع اآلخرة
  .مث يأخذه كياناً ممتداً بني الدنيا واآلخرة على نسق متصل مترابط األجزاء

أو منعزالً عن بقية ، د ذلك ال يأخذ اإلنسان وحده منعزالً عن بقية الكونمث هو بع
ويأخذ يف ، وكائنات الكون، وإمنا هو يأخذ اإلنسان غريه من كائنات األرض. األحياء
ويصل بينها مجيعاً برباط حي خيلع عليها صفة احلياة ، وغري األحياء" األحياء " اعتباره 

  .ميعاملشتركة اليت تربط بني اجل
وإمنا ، منتثرة بال رابط، مث هو بعد ذلك كله ال يأخذ أحداث الكون واحلياة فرادى

فكلها انبثق من إرادة . .جيعل هلا كلها غاية واحدة، يربط بينها مجيعاً برباط واحد حمكم
ال ، دقيق مترابط" نظام " ومن مث فهي . وكلها حمكوم بقَدِر اهللا، وكلها صائر إىل اهللا، اهللا

  .وال مصادفة وال جزاف، ى فيه وال اضطرابفوض
  .القادر احلكيم، اخلالق املدبر. .ومن وراء ذلك حقيقة اهللا

  
°   °   °  

  
  .وأمشل تصور للكون واحلياة واإلنسان. ذلك اصفى تصور حلقائق الوجود
  ...أمشل تصور يف تاريخ البشرية كله

من هذه اجلوانب قد أخذت شيئاً ، فكل فكرة أخرى وكل نظام وكل عقيدة
وخل يف ، وخلل يف التوازن، فنشأ من ذلك قصور يف التصور، ومل تأخذها كلها، املتعددة
  .االتساق

  .واإلسالم وحده هو الذي مشلت فكرته هذه اجلوانب كلها يف توازن واتساق
وكل فكرة ونظام وعقيدة قد أنشأت فناً مبنياً على طبيعة تصورها للكون واحلياة 

والزوايا اخلاصة اليت ، ختلف الفنانون بطبيعة احلال حبسب استعدادام الفرديةوا، واإلنسان
ولكنهم مجيعاً تأثروا بطبيعة ، ويتلقون منها يف حسهم إيقاعاته، يرصدون منها الوجود

واملساحة ، وأخذوا مكام يف امليزان الفين واإلنساين حبسب طبيعة هذا التصور، تصورهم
  .اليت يشغلها من الكون
 مل جيد تعبريه الفين الكامل يف غري -  يف مشوله وتكامله واتساقه -وبقي اإلسالم 

وتعرب عنه ، مل جيد الطاقات الفنية البشرية الواعية اليت تطبق هذا الشمول والتكامل. القرآن
  .يف صورة موحية مجيلة مؤثرة
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ة يف وليس هنا جمال بسط األسباب اليت أدت إىل خلو الصفحة اإلسالمية العربي

وتنفعل به ، يدركون اإلسالم على حقيقته الشاملة، أغلب أجزائها من فنانني كبار
  ..مث يقدمون هذا يف صورة فنية مجيلة، نفوسهم على اتساعه

وإمنا نقول فقط إن اإلسالم دين البشرية . .ليس هنا جمال التحدث يف هذه األسباب
 لسبب من -إذا كانت صفحته ومجيع أجناسها ؛ ف، ومجيع أجياهلا، يف مجيع عصورها

،  قد خلت يف املاضي من روائع الفن البشري املنبثقة من تصوره الشامل- األسباب 
واملهم أن ندرك طبيعة هذا التصور . وممكنة يف كل جيل، فالفرصة لتمثله موجودة دائماً

هت إليها اجت، حىت إذا اجتهت الطاقات الفنية إىل متثلها اليوم أو غداً، الشامل على حقيقتها
  .فأتت مبا يناسب روعتها ومشوهلا، بقلوب واعية وحس مدرك

لنرى كيف ميكن أن ، وحناول يف الفصل القادم أن نبسط طبيعة التصور اإلسالمي
  .يتمالها حس الفنان امللهم البصري
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 طبيعة التصور ال بد لنا أن ندرك أوالً، لكي ندرك جماالت الفن اإلسالمي وطبيعته

 كما بينا -فمن هذا التصور . وارتباطها بعضها ببعض، اإلسالمي للكون واحلياة واإلنسان
  . ينبثق العمل الفين يف نفس الفنان- يف الفصل السابق

والتصور اإلسالمي يبدأ من احلقيقة اإلهلية اليت يصدر عنها الوجود كله ؛ مث يسري 
ويعىن عناية خاصة باإلنسان ، له وكائناته وموجوداتهمع هذا الوجود يف كل صوره وأشكا

 فيعطيه مساحة واسعة من الصورة ؛ مث يعود بالوجود كله مرة - خليفة اهللا يف األرض - 
  .أخرى إىل احلقيقة اإلهلية اليت صدر عنها وإليها يعود
ال يغادر منها ، يشمل كل دقائق الكون، وهو يف هذه اجلولة الواسعة من اهللا وإليه

وما يدركه العقل بوعيه ، سواء منها ما تدركه احلواس وما ال تدركه، شيئاً يقع يف حميطه
سواء . ويشمل كل نشاط اإلنسان وكل طاقاته. وما تدركه الروح فيما وراء الوعي

وسواء . وسواء حياته االقتصادية واالجتماعية والفكرية. نشاطه املادي ونشاطه الروحي
  .وفيما وراء هذه احلياة، عمله يف احلياة الدنيا

  
°   °   °  

  
ويف أروع صورة ، يصوره اإلسالم يف أوضح صورة وعاها احلس البشري. .اهللا
  .كذلك

كل ما يف الوجود . .الذي خلق كل شيء. .اهللا هو اخلالق املدبر القادر املهيمن
من املهي. وهو القادر الذي ال حد لقدرته. وال خالق غريه يف السماوات واألرض. خلقه

وال . ال يقع يف الوجود شيء إال ما يريده أن يقع. على كل خلقه يف السماوات واألرض
  .يكون شيء إال ما أراده أن يكون

  .قدرة مطلقة ال حيدها شيء وال يقف يف طريقها شيء
  .ال شريك له يف اخللق وال يف اهليمنة على شؤون اخللق. .وهو واحد مفرد أحد
وهو املتصرف وحده ، وهو القادر وحده، ر وحدهوهو املدب، هو املتسلط وحده

  .يف ملكه العريض
  .وإليه ترجع األمور، بيده ملكوت كل شيء

  .صورة بسيطة ال تعقيد فيها وال غموض
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١٤  
  .ليس فيها شيء من اضطراب األساطري واختالطها وحريا وتضارا وخرافتها

خرى أرضيها ن احنرافات التصور اليت أصابت الديانات األـوليس يها شيء م
  .ومساويها

  .صورة صافية ال حتتاج إىل كٍد يف تصورها
  .وهي يف الوقت ذاته صورة رائعة تروع احلس البشري وزه من أعماقه

  ...والدقة املعجزة. واحلكمة البالغة. والعلم الشامل. زه القدرة القادرة
،  أعماقهز الوجدان من، واإلسالم يوقّع على احلس البشري هنا توقيعات شىت

حىت تصبح هذه احلقيقة اإلهلية بكل إشعاعاا يقيناً عميقاً يف ، وتنبه احلس وتفتح البصرية
وتنشط به ، تتنفس به حياا، بل جزءاً من صميم كياا، وبديهية من بديهياا، النفس
  .وتعيش به كل حلظة من حلظات احلياة، وتسكن به سكوا، نشاطها

  ..وتتنوع اإليقاعات
ومرة توجهه إىل ،  مرة توجه القلب البشري إىل آيات اهللا يف صفحة الكونفهي
  ...ومرة توجهه إىل علم اهللا الشامل الدقيق، القاهرة اليت حتكم كل شيءقدرة اهللا 

  .ومعرض قدرته املعجزة اليت تبهر العقول، الكون آية اهللا الكربى
روعة اإلحساس ا و، ولكن اإللف والعادة يفسدان روعة التطلع آلية الكون

  .جياشة واصلة إىل األعماق
 -وتنسى ، فتمر بكل شيء كأنه ال وجود له، احلواس تتبلد ملا ترى وما تسمع

  . أن كل شيء حوهلا آية للقدرة القادرة املبدعة اخلالقة اليت تبدع كما تريد- حبكم التعود 
اختالف الفصول خمتلفني يف الطول ب، الليل والنهار متعاقبني متكورين على األرض

  ..واختالف املكان
ال تكف يوماً عن الطلوع أو تكف يوماً عن ، الشمس الطالعة الغاربة يف كل يوم

  .الغروب
النجوم املتأللئة يف ظلمة الليل كأا عيون توصوص يف الظلمة وتتناجى على ما 

  .بينها من أبعاد
، تلئ وجهه بالنورويظل يكرب حىت مي، القمر الذي يبدأ زيقة صغرية ال تكاد ترى

ويغمر األرض بنور رائق شفاف حامل هادئ مجيل مث يتناقص حىت يعود كما بدأ زيقة ال 
  .مث خيتفي يف احملاق. .تكاد ترى

 بقوة وتتشقق عن ورق أخضر احلياة النابتة يف الشطأة الصغرية اليت تفتح األرض
  .صغري مجيل
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١٥  
 وهو يدرج وراء أمه تزققه أو ترضعه احلياة النابتة يف الطائر الصغري واحليوان الضئيل

  .أو تغذوه
وهو يف حقيقته طاقات حية ، لظاهر العني" امليت " احلياة املنبثة يف تضاعيف الكون 

  .متحركة على الدوام
فال خيتل منه ، الذي يسري عليه الكون كله، املذهل يف دقته، النظام املذهل يف روعته

لة يف الزمان الطويل الذي يقدر باملاليني وال خيرج عن مساره قيد أمن، كوكب واحد
  .والباليني من السنني
  .وطريقة إدراكه، كنهه وحقيقته. الزمن ذاته

  .املخلوق البشري املعجز بكل ما فيه من أجهزة دقيقة وطاقات
  .والعمليات الروحية يف كيان اإلنسان، والعمليات الفكرية، العمليات اجلسمية

امل الدقيق الذي جيمع كل طاقاته ويوحد بينها يف امتزاجه وترابطه احملكم الش
  ..كيان

وكل منها ، وكل منها هائل، كل منها معجز. آيات كلها من آيات اهللا يف الكون
  .ولكنها لطول اإللف والعادة مير ا اإلنسان دون وعي ودون تفكري. مثري

  . يعمد إليها فيثري فيها احلياة-  وهو يريب الروح - واإلسالم 
، ن حافل ذه الدعوة لإلنسان أن يفتح بصريته على آيات اهللا يف الكونفالقرآ

يف أسلوب أخاذ يأخذ مبجامع . .ويستشعر من ورائها يد القدرة القادرة اخلالقة املبدعة
  :فتتفتح للكون كأنه جديد ، النفس ويوقظها من إلفها وعادا

ِف اللَّيِل والنهاِر والْفُلِْك الَِّتي تجِري ِفي ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت والْأَرِض واخِتال"
الْبحِر ِبما ينفَع الناس وما أَنزلَ اللَّه ِمن السماِء ِمن ماٍء فَأَحيا ِبِه الْأَرض بعد موِتها وبثَّ 

لْمسخِر بين السماِء والْأَرِض لَآياٍت ِلقَوٍم ِفيها ِمن كُلِّ دابٍة وتصِريِف الرياِح والسحاِب ا
  .)٢ " (يعِقلُونَ

" يالْح ِت ِمنيالْم ِرجخمِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخى يوالنو بالْح فَاِلق ِإنَّ اللَّه
لَ اللَّيلَ سكَناً والشمس والْقَمر حسباناً ذَِلك فَاِلق الِْإصباِح وجع، ذَِلكُم اللَّه فَأَنى تؤفَكُونَ

وهو الَِّذي جعلَ لَكُم النجوم ِلتهتدوا ِبها ِفي ظُلُماِت الْبر والْبحِر قَد ، تقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم
شأَكُم ِمن نفٍْس واِحدٍة فَمستقَر ومستودع قَد وهو الَِّذي أَن، فَصلْنا الْآياِت ِلقَوٍم يعلَمونَ
وهو الَِّذي أَنزلَ ِمن السماِء ماًء فَأَخرجنا ِبِه نبات كُلِّ شيٍء ، فَصلْنا الْآياِت ِلقَوٍم يفْقَهونَ

اً وِمن النخِل ِمن طَلِْعها ِقنوانٌ داِنيةٌ وجناٍت ِمن فَأَخرجنا ِمنه خِضراً نخِرج ِمنه حباً متراِكب
                                                 

   ] .١٦٤[  سورة البقرة  )٢(
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١٦  
 ِعِه ِإنَّ ِفي ذَِلكُمنيو رِرِه ِإذَا أَثْموا ِإلَى ثَمظُراِبٍه انشتم رغَيِبهاً وتشانَ ممالرونَ وتيالزاٍب ونأَع

  .)٣ " (لَآياٍت ِلقَوٍم يؤِمنونَ
 موِتها بعد الْأَرض ويحِيي الْحي ِمن الْميت ويخِرج الْميِت ِمن الْحي ج يخِر"
كَذَِلكونَ وجرخت ،ِمناِتِه ولَقَكُم أَنْ آين خاٍب مرت م ِإذَا ثُمأَنت رشونَ بِشرنتت ،ِمناِتِه وآي 

 ذَِلك ِفي ِإنَّ ورحمةً مودةً بينكُم وجعلَ ِإلَيها لِّتسكُنوا أَزواجا كُمأَنفُِس من لَكُم خلَق أَنْ
 ِإنَّ وأَلْواِنكُم أَلِْسنِتكُم واخِتلَاف والْأَرِض السماواِت خلْق آياِتِه وِمن، يتفَكَّرونَ لِّقَوٍم لَآياٍت
 ِفي ِإنَّ فَضِلِه من وابِتغاؤكُم والنهاِر ِباللَّيِل منامكُم آياِتِه وِمن، لْعاِلِمنيلِّ لَآياٍت ذَِلك ِفي
اٍت ذَِلكٍم لَآيونَ لِّقَوعمسي ،ِمناِتِه وآي ِريكُمي قرفًا الْبوا خعطَملُ وزنيو اء ِمنماء السم 
 السماء تقُوم أَن آياِتِه وِمن، يعِقلُونَ لِّقَوٍم لَآياٍت ذَِلك ِفي ِإنَّ موِتها بعد الْأَرض ِبِه فَيحِيي
ضالْأَرِرِه وِبأَم ِإذَا ثُم اكُمعةً دوعد نِض مِإذَا الْأَر مونَ أَنتجرخ٤ " (ت(.  

 فَأَنبتنا، شقا الْأَرض شقَقْنا ثُم، صبا الْماء صببنا اأَن، طَعاِمِه ِإلَى الِْإنسانُ ِرـفَلْينظُ" 
 وِلأَنعاِمكُم لَّكُم متاعا، وأَبا وفَاِكهةً، غُلْبا وحداِئق، ونخلًا وزيتونا، وقَضبا وِعنبا، حبا ِفيها
) "٥(.  

ليعيش ، يات اهللا يف الكون ويف النفسيوقظ القرآن احلس آل. .وهكذا. .وهكذا
شاعراً بالقدرة ، متتبعاً هلا يف كل صغرية وكبرية، حمساً بعظمتها، حفياً ا، متفتحاً هلا

ومن مث تتوجه الروح إىل ، واليد املبدعة من وراء كل تدبري، القادرة من وراء كل آية
  .تسبح حبمده وتتطلع إىل محاه، اخلالق

°   °   °  
  

فكذلك ،  القرآن القلب البشري إىل قدرة اهللا املبدعة يف صفحة الكونوكما يوجه
  :وتدبر وحدها كل تدبري ، يوجهه إىل قدرته القاهرة اليت متسك بيدها كل أمر

أَلَم تعلَم أَنَّ اللَّه لَه ملْك السماواِت والْأَرِض وما لَكُم ِمن دوِن اللَِّه ِمن وِلي وال " 
٦ " (ِصٍرين(  

  .)٧ " (بِديع السماواِت والْأَرِض وِإذَا قَضى أَمراً فَِإنما يقُولُ لَه كُن فَيكُونُ" 

                                                 
   ] .٩٩ – ٩٥[  سورة األنعام  )٣(
   ] .٢٥ – ١٩[  سورة الروم  )٤(
   ] .٣٢ – ٢٤[  سورة عبس  )٥(
   ] .١٠٧[  سورة البقرة  )٦(
   ] .١١٧[  سورة البقرة  )٧(
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١٧  
اللَّه ال ِإلَه ِإلَّا هو الْحي الْقَيوم ال تأْخذُه ِسنةٌ وال نوم لَه ما ِفي السماواِت وما ِفي " 

ا الَِّذي يشفَع ِعنده ِإلَّا ِبِإذِْنِه يعلَم ما بين أَيِديِهم وما خلْفَهم وال يِحيطُونَ الْأَرِض من ذَ
 وها ومِحفْظُه هودؤال يو ضالْأَراِت واومالس هِسيكُر ِسعاَء وا شِعلِْمِه ِإلَّا ِبم ٍء ِمنيِبش

ِظيمالْع ِلي٨ ( "الْع(.  
  .)٩ " (وهو الْقَاِهر فَوق ِعباِدِه" 
 " اَء اللَّهشاُءونَ ِإلَّا أَنْ يشا تم١٠" (و(.  
 " قُلْ لَن يِصيبنا ِإلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو موالنا وعلَى اللَِّه فَلْيتوكَِّل الْمؤِمنونَ" 

)١١(.  
: هذه احلقيقة الضخمة يف بنية الكون وبنية النفس وكلها آيات توجه القلب إىل " 

ال . واهللا وحده هو الذي يصرف األمور. واهللا وحده هو املدبر. أن اهللا وحده هو اخلالق
ال ، وكل من عداه خملوقات هزيلة ضائعة فانية، وال تدبري سوى تدبريه. قوة سوى قوته

ال ينفع أحد . فع والضر بيده وحدهوالن. فضالً على أن متلك لآلخرين، متلك لنفسها شيئاً
والبعث واجلزاء . واملوت واحلياة بيده. والرزق بيده. وال يضر شيء إال بإذنه، إال بإذنه

  .بيده امللك وهو على كل شيء قدير. بيده
  

°   °   °  
  
كذلك يوجهه إىل علم ، وقدرته القاهرة، وكما يوجه القلب إىل قدرة اهللا املبدعة" 

  .وال يف داخل النفوس، ي ال يند عنه شيء يف السماوات وال يف األرضاهللا الشامل الذ
 " قُطُ ِمنسا تمِر وحالْبو را ِفي الْبم لَمعيو وا ِإلَّا ههلَمعِب ال ييالْغ فَاِتحم هدِعنو

وهو ، ٍب وال ياِبٍس ِإلَّا ِفي ِكتاٍب مِبٍنيورقٍَة ِإلَّا يعلَمها وال حبٍة ِفي ظُلُماِت الْأَرِض وال رطْ
الَِّذي يتوفَّاكُم ِباللَّيِل ويعلَم ما جرحتم ِبالنهاِر ثُم يبعثُكُم ِفيِه ِليقْضى أَجلٌ مسمى ثُم ِإلَيِه 

  .)١٢ " (مرِجعكُم ثُم ينبئُكُم ِبما كُنتم تعملُونَ

                                                 
  ] .٢٥٥[  سورة البقرة  )٨(
   ] .١٨[  سورة األنعام  )٩(
  ] .٣٠[  سورة اإلنسان  )١٠(
   ] .٥١[  سورة التوبة  )١١(
  ] .٦٠ – ٥٩[  سورة األنعام  )١٢(
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١٨  
سواٌء ِمنكُم من أَسر الْقَولَ ومن جهر ِبِه ، عاِلم الْغيِب والشهادِة الْكَِبري الْمتعاِل" 

  .)١٣ " (ومن هو مستخٍف ِباللَّيِل وساِرب ِبالنهاِر
 "نا يما وهِمن جرخا يمِض وِفي الْأَر ِلجا يم لَمعي وها وِفيه جرعا يماِء ومالس ِزلُ ِمن

فُورالْغ ِحيم١٤ " (الر(.  
". .. ِمن قَصنال يٍر ومعم ِمن رمعا يمِإلَّا ِبِعلِْمِه و عضال تثَى وأُن ِملُ ِمنحا تمو

ِسريلَى اللَِّه يع اٍب ِإنَّ ذَِلكِرِه ِإلَّا ِفي ِكتم١٥ ( "ع(.  
 "وردِفي الصخا تمِن ويةَ الْأَعاِئنخ لَمع١٦ " (ي(.  
 " اِت أَواومِفي الس ٍة أَورخِفي ص كُنٍل فَتدرخ ٍة ِمنبِمثْقَالَ ح كا ِإنْ تهِإن ينا بي

ِبريخ لَِطيف ِإنَّ اللَّه ا اللَّهأِْت ِبهِض ي١٧ " (ِفي الْأَر(.  
  .)١٨ " ( يعلَم السر وأَخفَى"

أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض ما يكُونُ ِمن نجوى ثَالثٍَة ِإلَّا " 
ا هو معهم أَين ما هو راِبعهم وال خمسٍة ِإلَّا هو ساِدسهم وال أَدنى ِمن ذَِلك وال أَكْثَر ِإلَّ

ِليمٍء عيِبكُلِّ ش ِة ِإنَّ اللَّهامالِْقي موِملُوا يا عِبم مئُهبني وا ثُم١٩ " (كَان(.  
  

°   °   °  
  

وجعله ينفعل انفعاالً ، وهزه ا من أعماقه، فإذا وجه القلب هذه التوجيهات كلها
فقد انعقدت بني اهللا وبني القلب البشري صلة ال . . يفترحياً متجدداً مطرداً ال ينقطع وال

. ال تنقطع يف سر وال جهر. ال نتقطع يف عمل أو شعور أو فكر. تنقطع يف النهار أو الليل
  ..ال تنقطع ما دامت احلياة. ال تنقطع يف خلوة وال صحبة

  :ويتصل القلب باهللا صالت شىت 
  .يتصل به خشوعاً وتقوى

                                                 
   ] .١٠ – ٩[  سورة الرعد  )١٣(
   ] .٢[  سورة سبأ  )١٤(
  ] .١١[  سورة فاطر  )١٥(
  ] .١٩[  سورة غافر  )١٦(
   ] .١٦[  سورة لقمان  )١٧(
   ] .٧[  سورة طه  )١٨(
   ] .٧[  سورة اادلة  )١٩(



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

١٩  
  .ه يف كل أمر من أمور احلياةويتصل به مراقبة ل

  .ويتصل به حباً وتطلعاً
  .)٢٠" (ويتصل به اطمئناناً إىل قدره وتسليماً مبا يرضاه 

  
°   °   °  

  
وذلك موقف الكون واحلياة واإلنسان . تلك حقيقة األلوهية يف التصور اإلسالمي

  .من اهللا
ب والطاعة وهو يف ذات الوقت موقف احل. إنه موقف العبودية اخلالصة للخالق

  .عن رغبة يف التسليم وسعادة يف االلتجاء إىل محى اخلالق املنعم الكرمي، والتسليم
ذلك املوقف الذي تصوره يف . .إنه ليس موقف العناد واحلقد والكراهية والصراع

والذي تلصص إىل داخل الالشعور األوريب وظل قابعاً ، وضوح أساطري اإلغريق القدمية
  !هناك

على الرغم ! نعرف أن أوربا مل تكن مسيحية حقة يف يوم من األياموينبغي أن " 
. من انتشار املسيحية فيها وتعصب األوربيني هلا يف احلروب الصليبية وحماكم التفتيش

احلضارة " وعلى الرغم مما ال يزال يرد على بعض األلسنة الغربية حني تتحدث عن 
  !"املسيحية 
وإمنا كان قصارى املسيحية عندهم ،  من األياممل تكن مسيحية حقة يف يوم! كال" 

، وتتأثر أرواحهم بأنغامها الشجية وسبحاا الروحية املرفرفة، أن تلني هلا قلوم يف املعبد
فإذا خرج الناس . وال حتكم يف أمر من أمور هذه األرض، ولكنها ال حتكم احلياة العامة

وا إىل الوثنية الرومانية اإلغريقية وعاد، من صالم يف املعبد ارتدت عنهم مسيحيتهم
وكل حضارم ، وتشريعام وتنظيمام، يستمدون منها أفكارهم ومشاعرهم، القدمية

  !..املادية العريقة
 حتت القشرة املسيحية الرقيقة - وأياً ما كان األمر فقد ظلت يف ال شعور األوربيني 

وتطبع إحساسهم الديين يف ، حنوهتئثر يف وجدام ،  تلك النظرة اإلغريقية إىل اهللا- 
  .األعماق

  ؟أو اآلهلة. .فكيف كانت األسطورة اإلغريقية تصور اهللا

                                                 
  " .تربية الروح " فصل " منهج التربية اإلسالمية "  اجلزء األول من كتاب )٢٠(
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٢٠  
، وال الصورة الزرية اليت كانت تعرض ا اآلهلة، لن نستعرض هنا األساطري كلها

ولكن نفوسهم مشحونة بالرتوات ،  بشراً فائقي القوة-  على أحسن تقدير - فتصورهم 
وإمنا نستعرض أسطورة . .ات الرتقة اليت يتورع عنها البشر العاديونالطائشة واالحنراف
  !هي بروميثيوس سارق النار املقدسة، واحدة ذات داللة

فربوميثيوس كائن أسطوري كان اإلله زيوس يستخدمه يف خلق الناس من املاء 
اها فسرق هلم النار املقدسة من السماء وأعط، حنو البشر" بالعطف " وقد أحس . والطني

فعاقبه زيوس على ذلك بأن قيده بالسالسل يف جبال القوقاز حيث وكِّل به نسر . هلم
ولكي ينتقم . ليتجدد عذابه يف النهار، يرعى كبده طول اليوم وتتجدد الكبد يف أثناء الليل

 أول كائن أنثى - " باندورا " زيوس من وجود النار املقدسة بني أيدي البشر أرسل إليهم 
 ومعها صندوق يشتمل على كافة أنواع الشرور ليدمر اجلنس - رض على وجه األ

فتح " ! اإلله"  وتقبل منها هدية - أخو بروميثيوس - فلما تزوجها إبيميثيوس ! !البشري
  !!الصندوق فانتثرت الشرور ومألت وجه األرض

يها قد استوىل عل" املعرفة " نار ، النار املقدسة! تلك طبيعة العالقة بني البشر واهللا
واآلهلة ! ، ويصبحوا آهلة، ليعرفوا أسرار الكون واحلياة، البشر سرقة واغتصاباً من اآلهلة
  !وتنفرد دوم بالسلطان، لتنفرد وحدها بالقوة، تنتقم منهم يف وحشية وعنف

وصارت تصرف أفكارهم ، وهذه العالقة قد اندست يف أوهام األوربيني
وهم غري راضني عن ! ذي خيضعهم ملشيئة اهللالعجز وحده هو ال. ومشاعرهم بغري وعي

وحياولون دائماً أن . فهم يطلبون القوة ويطلبون املعرفة. هذا العجز وال ساكتني عنه
 " - بلغتهم الالشعورية أيضاً - أو .  قوة الطبيعة-  بلغتهم - أو يقهروا . يقهروا هذا العجز

  !الذي سرقوا منه ناره املقدسة من قبلينتزعوا من اإلله الوثين القدمي ! األسرار" ينتزعون 
 حيس -  يف أعماق الالشعور - وذا الدافع اخلفي املطبوع يف أعماق النفس الغربية 

وترتل اإلله من ، ترفع اإلنسان فوق نفسه درجة" العلم " الغربيون أن كل خطوة خيطوها 
ن فتوحات العلم كل فتح جديد م: هكذا دائرة " املعركة " وتظل " ! عليائه بنفس القدر

حىت تأيت اللحظة املرقوبة اليت يتحلب هلا ريق الغرب ويتلهف ، خيفض اإلله ويرفع اإلنسان
  .)٢١" (! ويصبح هو اهللا، فيها اإلنسان احلياة" خيلق " اللحظة اليت ، إليها

  .موقف أوربا من اهللا وموقف اإلسالم: موقفان متباينان تبايناً حاداً حامساً شديداً 
اج هنا أن نقارن بني القلق والصراع واحلرية واالضطراب اليت تستويل على وال حنت

والسالم والراحة واألمن واإلطمئنان ، القلب الذي تتملكه العقيدة اإلغريقية الوثنية الفاسدة
ولكننا نقول فقط إن كالً من . الذي ينعم به القلب الذي تتملكه عقيدة اإلسالم

                                                 
  " .قبسات من الرسول "  من كتاب  )٢١(
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٢١  
كما سيجيء تفصيل ذلك يف الفصول التالية من ، ج الفينالتصورين له تأثريه يف اإلنتا

  .الكتاب
°   °   °  

  
حي ،  هو يف التصور اإلسالمي شيء مجيل-  املنبثق من إرادة اهللا -والكون 
  .متجاوب معه جتاوب الصداقة والزمالة واملودة، متعاطف مع اإلنسان، متحرك حمس

  .)٢٢" (نا السماَء الدنيا ِبمصاِبيح ولَقَد زي: " باملصابيح " مزينة " فالسماء 
، والتعبري بالزينة هنا تعبري موح بأن خالق الكون قد قصد يف خلقه أن جيعله مجيالً

  .وأن اجلمال جزء من بنية الكون أصيل
وهيأها بكل ، واألرض اليت يعيش عليها اإلنسان قد جعلها اهللا معاونة له على احلياة

وجعلْنا " . )٢٣" (وبارك ِفيها وقَدر ِفيها أَقْواتها : " ياة من مطالب ما تتطلبه هذه احل
اِيشعا مِفيه ٢٤ " (لَكُم( ." ِقِهِرز كُلُوا ِمنا واِكِبهنوا ِفي مشفَام ) "ا ِفي " . )٢٥لْنعجو

ا ِفجا ِفيهلْنعجو ِبِهم ِميدأَنْ ت اِسيوِض رونَالْأَردتهي ملَّهالً لَعب٢٦ " (اجاً س(.  
والسماء واألرض مبا تشتمالن عليه من طاقات وكائنات تعاونان كذلك يف يئة 

  :وتيسري مهمته يف اخلالفة عن اهللا يف األرض ، احلياة لإلنسان
ِلتعلَموا عدد السِنني هو الَِّذي جعلَ الشمس ِضياًء والْقَمر نوراً وقَدره مناِزلَ " 
ابالِْحس٢٧.. " (.و(  
 "هِميعاً ِمنِض جا ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السم لَكُم رخس٢٨ " (و(.  
واللَّه أَنزلَ ِمن السماِء ماًء فَأَحيا ِبِه الْأَرض بعد موِتها ِإنَّ ِفي ذَِلك لَآيةً ِلقَوٍم " 
وِإنَّ لَكُم ِفي الْأَنعاِم لَِعبرةً نسِقيكُم ِمما ِفي بطُوِنِه ِمن بيِن فَرٍث ودٍم لَبناً خاِلصاً ، يسمعونَ

اِرِبنياِئغاً ِللشناً ِإنَّ ِفي ، سسقاً حِرزكَراً وس هِخذُونَ ِمنتاِب تنالْأَعِخيِل واِت النرثَم ِمنو
  .)٢٩ " (ذَِلك لَآيةً ِلقَوٍم يعِقلُونَ

                                                 
   ] .٥[  سورة امللك  )٢٢(
   ] .١٠[  سورة فصلت  )٢٣(
   ] .١٠[  سورة األعراف  )٢٤(
   ] .١٥[  سورة امللك  )٢٥(
   ] .٣١[  سورة األنبياء  )٢٦(
   ] .٥[ نس  سورة يو )٢٧(
   ] .١٣[  سورة اجلاثية  )٢٨(
   ] .٦٧ – ٦٥[  سورة النحل  )٢٩(
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٢٢  
وهو الَِّذي سخر الْبحر ِلتأْكُلُوا ِمنه لَحماً طَِرياً وتستخِرجوا ِمنه ِحلْيةً تلْبسونها " 

لْقَى ِفي الْأَرِض رواِسي أَنْ وأَ، وترى الْفُلْك مواِخر ِفيِه وِلتبتغوا ِمن فَضِلِه ولَعلَّكُم تشكُرونَ
  .)٣٠ " (وعالماٍت وِبالنجِم هم يهتدونَ، تِميد ِبكُم وأَنهاراً وسبالً لَعلَّكُم تهتدونَ

ال تقوم ، عاطف عليه، بار به، متعاون معه، ومن مث فالوجود كله صديق لإلنسان
  . اجلفوة وال النفوروال. بينه وبينه العداوة وال البغضاء
هو يف الوقت ذاته كائنات حية ذات ، املتعاطف مع اإلنسان، وهذا الوجود اجلميل

  :حس ووعي وإدراك 
"ا طَاِئِعنينيا أَتهاً قَالَتكَر عاً أَوا طَوِض ائِْتيِللْأَرا و٣١ " ( فَقَالَ لَه(.  

ِت والْأَرِض والِْجباِل فَأَبين أَنْ يحِملْنها وأَشفَقْن ِإنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوا" 
  .)٣٢" (ِمنها وحملَها الِْأنسانُ 

  .)٣٣" ( يغِشي اللَّيلَ النهار يطْلُبه حِثيثاً "
  .)٣٤ " (والنجم والشجر يسجداِن" 
  .)٣٥ " (لْكُنِسالْجواِر ا، فَال أُقِْسم ِبالْخنِس" 

كل شيء فيه مقدر مبقادير مضبوطة ال تضطرب وال ، مث هو كون منسق متوازن
  :ختتل 

  .)٣٦ " (ِإنا كُلَّ شيٍء خلَقْناه ِبقَدٍر" 
 حتى والْقَمر قَدرناه مناِزلَ، والشمس تجِري ِلمستقَر لَها ذَِلك تقِْدير الْعِزيِز الْعِليِم" 

ال الشمس ينبِغي لَها أَنْ تدِرك الْقَمر وال اللَّيلُ ساِبق النهاِر وكُلٌّ ، عاد كَالْعرجوِن الْقَِدِمي
  .)٣٧ " (ِفي فَلٍَك يسبحونَ

  :وال مصادقة وال جزاف . فال عبث يف خلقه وال باطل. مث هو خملوق باحلق
 "ا السلَقْنا خموا الِعِبنيمهنيا بمو ضالْأَراِت واو٣٨ " (م(.  

                                                 
   ] .١٦ – ١٤[  سورة النحل  )٣٠(
   ] .١١[  سورة فصلت  )٣١(
   ] .٧٢[  سورة األحزاب  )٣٢(
   ] .٥٤[  سورة األعراف  )٣٣(
   ] .٦[  سورة الرمحن  )٣٤(
   ] .١٥[  سورة التكوير  )٣٥(
   ] .٤٩[  سورة القمر  )٣٦(
   ] .٤٠ – ٣٨[  سورة يس  )٣٧(
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٢٣  
 " قا ِإلَّا ِبالْحمهنيا بمو ضالْأَراِت واوما السلَقْنا خم٣٩" (و(.  
وخلَق اللَّه السماواِت والْأَرض ِبالْحق وِلتجزى كُلُّ نفٍْس ِبما كَسبت وهم ال " 
  .)٤٠ " (مونَيظْلَ

بعض الفقرات يف اإلشارات القرآنية " ظالل القرآن " وحيسن هنا أن ننقل من 
  :للكون 

  ."الشمس والقمر حبسبان  " 
، مبا ميأل القلب روعة ودهشة، حيث تتجلى دقة التقدير يف تنسيق التكوين واحلركة

  .عميقة األغواروما يف طياا من حقائق بعيدة اآلماد ، وشعوراً بضخامة هذه اإلشارة
وكذلك حجم . وسريها يف فلكها، وبعدها عنا، وجسم الشمس ودرجة حرارا

كلها حمسوبة حساباً كامل الدقة بالقياس إىل آثارمها يف حياة . .القمر وبعده ودورته
  ..وبالقياس إىل وضعهما يف الفضاء مع النجوم والكواكب األخرى، األرض

 عالقتهما بكوكبنا األرضي وما عليه من حياة ونتناول طرفاً من احلساب الدقيق يف
  ..وأحياء

ولو كانت . إن الشمس تبعد عن األرض باثنني وتسعني ونصف مليون من األميال
! أقرب إلينا من هذا الحترقت األرض أو انصهرت أو استحالت خباراً يتصاعد يف الفضاء

والذي يصل إلينا ! ةولو كانت أبعد منا ألصاب التجمد واملوت ما على األرض من حيا
وهذا القدر الضئيل هو . من حرارة الشمس ال يتجاوز جزءاً من مليوين جزء من حرارا

ولو كانت الشعرى بضخامتها وإشعاعها هي اليت يف مكان الشمس . الذي يالئم حياتنا
  !وذهبت بدداً، منا لتبخرت الكرة األرضية

كرب من هذا لكان املد فلو كان أ. وكذلك القمر يف حجمه وبعده عن األرض
وكذلك لو كان ، الذي حيدثه يف حبار األرض كافياً لغمرها بطوفان يعم كل ما عليها

وجاذبية الشمس وجاذبية القمر ! أقرب مما وضعه اهللا حبسابه الذي ال خيطئ مقدار شعرة
، وضبط خطاها يف هذا الفضاء الشاسع الرهيب، لألرض هلما حساما يف وزن وضعها

ري فيه جمموعتنا الشمسية كلها بسرعة عشرين ألف ميل يف الساعة يف اجتاه واحد الذي جت
  !ومع هذا ال تلتقي بأي جنم يف طريقها على ماليني السنني. حنو برج اجلبار

                                                                                                                            
   ] .٣٨[  سورة الدخان  )٣٨(
   ] .٨٥[  سورة احلجر  )٣٩(
  ] .٢٢[  سورة اجلاثية  )٤٠(
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٢٤  
ويف هذا الفضاء الشاسع الرهيب ال خيتل مدار جنم مبقدار شعرة وال خيتل حساب 

  .التوازن والتناسق يف حجم وال حركة
  ."الشمس والقمر حبسبان . " . العظيموصدق اهللا

  ."والنجم والشجر يسجدان " 
فأما هذه . وقد كانت اإلشارة السابقة إىل احلساب والتقدير يف بناء الكون الكبري

  .وهي إشارة موحية إىل حقيقة هادية. فهي إشارة إىل اجتاه هذا الكون وارتباطه
. وخالقه املبدع،  مبصدره األولإن هذا الوجود مرتبط ارتباط العبودية والعبادة

وقد فسر بعضهم النجم بأنه النجم . يدالن على اجتاهه كله، والنجم والشجر منوذجان منه
. كما فسره بعضهم بأنه النبات الذي ال يستوي على سوقه كالشجر. الذي يف السماء

اه هذا وسواء كان هذا أم كان ذاك فإن مدى اإلشارة يف النص واحد ينتهي إىل حقيقة اجت
  .الكون وارتباطه

روح خيتلف مظهرها وشكلها ودرجتها من كائن . والكون خليقة حية ذات روح
  .ولكنها يف حقيقتها واحدة. إىل كائن

ولقد أدرك القلب البشري منذ عهود بعيدة حقيقة هذه احلياة السارية يف الكون 
، ولكنها كانت تغيم عليه. هأدركها باإلهلام اللدين في. وحقيقة اجتاه روحه إىل خالقه. كله

  !وتتوارى عنه كلما حاول اقتناصها بعقله املقيد بتجارب احلواس
، ولقد استطاع أخرياً أن يصل إىل أطراف قريبة من احلقيقة الوحدة يف بناء الكون

  !ولكنه ال يزال بعيداً عن الوصول إىل حقيقة روحه احلية عن هذا الطريق
وأا يف حقيقتها جمرد ، أن الذرة هي وحدة بناء الكونوالعلم مييل اليوم إىل افتراض 

  .واخلاصية املشتركة بني مجيع أفراده، وأن احلركة هي قاعدة الكون. إشعاع
  ."؟ فإىل أين يتجه الكون حبركته اليت هي قاعدته وخاصيته

فحركة ،  وهي احلركة األصيلة- إنه يتجه إىل مبدعه حبركة روحه : القرآن يقول 
 وهي احلركة اليت متثلها يف القرآن آيات -كون إال تعبرياً عن حركة روحه ظاهره ال ت

تسبح له السماوات السبع : " ومنها " والنجم والشجر يسجدان : " كثرية منها هذه 
ومنها . ." وإن من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم، واألرض ومن فيهن

كلٌّ قد علم صالته . ماوات واألرض والطري صافاتأمل تر أن اهللا يسبح له من يف الس: " 
  ."وتسبيحه 
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مما مينح القلب البشري ، ومتابعة الكون يف عبادته وتسبيحه، وتأمل هذه احلقيقة

وهو يف وقفته ، وهو يشعر بكل ما حوله حياً يعاطفه ويتجه معه إىل خالقه، متاعاً عجيباً
  !وحتيلها إخواناً له ورفقاء ،وهي تدب فيها مجيعها، بني أرواح األشياء كلها

  .)٤١.. " (.إا إشارة ذات أبعاد وآماد وأعماق" 
أي ترجع يف دورا ، هي الكواكب اليت ختنس. .واخلنس اجلواري الكنس" 

وهي جتري وختتبئ . والتعبري خيلع عليها حياة رشيقة كحياة الظباء. الفلكية وجتري وختتفي
ناك حياة تنبض من خالل التعبري الرشيق األنيق فه. وترجع من ناحية أخرى، يف كناسها

. يف اختفائها ويف ظهورها. وهناك إحياء شعوري باجلمال يف حركتها، عن هذه الكواكب
يقابله إحياء باجلمال يف شكل اللفظ . يف جريها ويف عودا. يف تواريها ويف سفورها

  .)٤٢" (وجرسه 
  ."لرمحن من تفاوت الذي خلق سبع مساوات طباقاً ما ترى يف خلق ا" 

 كما كشف العلم احلديث عن -والذي يعرف شيئاً عن طبيعة هذا الكون ونظامه 
. ولكن روعة الكون ال حتتاج إىل هذا العلم.  يدركه الدهش والذهول- جوانب منها 

فمن نعمة اهللا على البشر أن أودعهم القدرة على التجاوب مع هذا الكون مبجرد النظر 
تلقى إيقاعات هذا الكون اهلائل اجلميل تلقياً مباشراً حني يتفتح فالقلب ي. والتأمل

قبل أن يعلم بفكره ، مث يتجاوب مع هذه اإليقاعات جتاوب احلي مع احلي. ويستشرف
  .وبأرصاده شيئاً عن هذا اخللق اهلائل العجيب

. وإىل متلي مشاهده وعجائبه، ومن مث يكل القرآن الناس إىل النظر يف هذا الكون
  ... أن القرآن خياطب الناس مجيعاً ويف كل عصرذلك

. بل إما اعتباران حلقيقة واحدة. واجلمال يف تصميم هذا الكون مقصود كالكمال
ومن مث يوجه القرآن النظر إىل مجال السماوات بعد أن وجه ، فالكمال يبلغ درجة اجلمال

  :النظر إىل كماهلا 
  .."ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح " 
وهو . مجيل مجاالً يأخذ بالقلوب. ما يف هذا شك. مشهد النجوم يف السماء مجيلو

ومن شروق إىل ، وخيتلف من صباح إىل مساء. مجال متجدد تتعدد ألوانه بتعدد أوقاته
ومن مشهد الصفاء إىل مشهد الضباب . ومن الليلة القمراء إىل الليلة الظلماء، غروب

. .ومن زاوية لزاوية، ومن مرصد ملرصد، لساعةبل إنه ليختلف من ساعة . والسحاب
  .وكله مجال وكله يأخذ باأللباب

                                                 
   .١١٤ ص – ١١٣ص . ٢٧ج " يف ظالل القرآن  "  )٤١(
   .٦٦ص . ٣٠ ـج"  يف ظالل القرآن  )٤٢(
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  !تلتمغ باحملبة والندء، وكأا عني مجيلة، هذه النجمة الفريدة اليت توصوص هناك

  !وقد خلصتا من الزحام تتناجيان، وهاتان النجمتان املنفردتان هناك
وكأا يف حلقة مسر يف مهرجان ، وهذه اموعات املتضامة املتناثرة هنا وهناك

  !وهي جتتمع وتفترق كأا رفاق ليلة يف مهرجان. السماء
والوليد . واملنكسر اخلفيض ليلة. والزاهي املزهو ليلة. وهذا القمر احلامل الساهي ليلة

  !..والفاين الذي يدلف للفناء ليلة. املتفتح للحياة ليلة
  .وال يبل البصر آماده، تدادهوهذا الفضاء الوسيع الذي ال ميل البصر ام

ولكن ال جيد له وصفاً ، اجلمال الذي ميلك اإلنسان أن يعيشه ويتماله. إنه اجلمال
  !فيما ميلك من األلفاظ والعبارات

ألن إدراك مجال ، وإىل مجال الكون كله، والقرآن يوجه النفس إىل مجال السماء
وهذا اإلدراك هو الذي . ودالوجود هو أقرب وأصدق وسيلة إلدراك مجال خالق الوج

ألنه حينئذ يصل إىل النقطة اليت يتهيأ فيها ، يرفع اإلنسان إىل أعلى أفق ميكن أن يبلغه
. بريء من شوائب العامل األرضي واحلياة األرضية، يف عامل طليق مجيل، للحياة اخلالدة

 اإلهلي يف وإن أسعد حلظات القلب البشري هلي اللحظات اليت يتقبل فيها مجال اإلبداع
ذلك أا هي اللحظات اليت يئه ومتد له ليتصل باجلمال اإلهلي ذاته ويتماله ، الكون

)٤٣(.  
°   °   °  

  
والقرآن يوجه . . مجيلة بكل صورها وأشكاهلا-  معجزة اخللق الكربى - واحلياة 
بات الن. ويعقد صلة القرىب بني اإلنسان وغريه من األحياء يف هذا الوجود، القلب إليها

  ..واحليوان والطري
وهو الَِّذي أَنزلَ ِمن السماِء ماًء فَأَخرجنا ِبِه نبات كُلِّ شيٍء فَأَخرجنا ِمنه خِضراً " 

لزيتونَ نخِرج ِمنه حباً متراِكباً وِمن النخِل ِمن طَلِْعها ِقنوانٌ داِنيةٌ وجناٍت ِمن أَعناٍب وا
  .)٤٤" (والرمانَ مشتِبهاً وغَير متشاِبٍه انظُروا ِإلَى ثَمِرِه ِإذَا أَثْمر وينِعِه 

، مهرجان زاخر حافل. فهنا مهرجان من احلياة املتمثلة يف النبات بشىت أنواعه
تمليها تستغرق احلس ب. كلها مبهج وكلها مجيل. خمتلف األلوان واألشكال والشيات

فهذه طويلة سامقة وهذه قريبة . مث باملقارنة بينها واحدة إثر واحدة، واحدة إثر واحدة
                                                 

   .٢٢ ـج" يف ظالل القرآن  "  )٤٣(
   ] .٩٩[  سورة األنعام  )٤٤(
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. يلذ األعني ويلذ احلس، وهي مجيعها مثر وينع. وهذه متشاة وتلك غري متشاة. املنال

وهو توجيه يلفت النظر هنا . "إىل مثره إذا أمثر وينعه " " النظر " واآلية توجه الناس إىل 
فهو ال يقول . الشهية اليت يتوق هلا احلس" املأكوالت " بصفة خاصة يف جمال عرض هذه 

بعد هذا العرض " كلوا من طيبات ما رزقناكم  " -  كما يقول يف مواضع أخرى -هنا 
انظروا إىل اجلمال ! "انظروا " ولكن يقول . املشهي بالفاكهة املختلفة األشكال واألنواع

ومتتعوا ذا اجلمال يف تلك اللوحة الطبيعية احلية املتناسقة ، نات احليةاملبثوث يف هذه الكائ
  !وهو هنا املقصود أوالً قبل غذاء األبدان، فاجلمال هنا هدف مغذٍّ للروح! البهيجة

ني ولَكُم ِفيها جمالٌ ِح، والْأَنعام خلَقَها لَكُم ِفيها ِدفٌء ومناِفع وِمنها تأْكُلُونَ" 
  .)٤٥ " (تِرحيونَ وِحني تسرحونَ

ولكنه ال . وهنا األنعام ذات فوائد ومنافع يبينها اهللا للناس ليشكروا نعمته وفضله
" اجلمال " بل يوجههم توجيهاً صرحياً إىل ، يوجههم إىل الفوائد احلسية وحدها يف األنعام

اجلمال عنصر أصيل يف بنية ف. "حني ترحيون وحني تسرحون " . مجال. يف هذه األنعام
وموهبة يذكّر اهللا ا الناس . مطلوب ليستمتع به الناس. وعنصر مطلوب. الكون واألحياء

  .ليشكروه ويعبدوه
واإلشارة إىل اجلمال هنا ذات داللة واضحة ال ختفى بالنسبة للتصور اإلسالمي 

" اجلامدة " ناته يتبدى يف كل كائ، فعنصر اجلمال عميق يف هذا الوجود جداً. للوجود
،  مطالب أن يفتح حسه هلذا اجلمال- خليفة اهللا يف األرض - واإلنسان . وغري اجلامدة

وينتج من هذا ،  بأمجل ما يف الكون-  وهو حاسة اجلمال -ليلتقي أمجلُ ما يف نفسه 
وتلتقي باحلقيقة اإلهلية على هذا ، حني تشف وتصفو، اللقاء ارتقاء اإلنسانية صعداً

  .الذي يشمل كل جمايل اجلمال يف الكون واحلياة،  الشاملاالتساع
املتعددة له داللته " املنافع " يف األنعام ذات " اجلمال " وتوجيه نظر اإلنسان إىل 

فهو خملوق واسع األفق . كذلك فيما ينبغي أن يكون عليه اإلنسان يف التصور اإلسالمي
واملعنوي الذي يدرك من ، ع األشياءومن جوانبه احلسي الذي يرى مناف، متعدد اجلوانب

وأال يقضي حياته ، هذه األشياء ما فيها من مجال وهو مطالب أال تستغرق حسه املنافع
فكذلك ، فكما أن احلياة فيها منافع ومجال. جبانب واحد من نفسه ويهمل بقية اجلوانب

بغي أن يأخذ فين. نفسه فيها القدرة على استيعاب املنفعة والقدرة على التفتح للجمال
ليصبح جديراً مبكانه ، عامالً فيها جبميع طاقاته، ويتلقاها بنفسه كلها، احلياة هكذا بكلياا

  .الكرمي عند اهللا

                                                 
   ] .٦ – ٥[ حل  سورة الن )٤٥(
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، وأَوحى ربك ِإلَى النحِل أَِن اتِخِذي ِمن الِْجباِل بيوتاً وِمن الشجِر وِمما يعِرشونَ" 

الثَّمراِت فَاسلُِكي سبلَ ربِك ذُلُالً يخرج ِمن بطُوِنها شراب مختِلف ثُم كُِلي ِمن كُلِّ 
  .)٤٦ " (أَلْوانه ِفيِه ِشفَاٌء ِللناِس

مث تأكل من كل ، هذه اجلولة مع النحل اليت تتخذ من اجلبال بيوتاً ومما يعرش الناس
  .. خيرج من بطوا شراب فيه شفاء للناسمث. .الثمرات مما ينبت طبيعياً ومما يزرع الناس

فهي أوالً تتبع هذه املخلوق الضئيل . .إن هذه اجلولة تثري يف النفس وجدانات شىت
واليت يكاد التعبري بنغمته وموسيقاه ، النشيط املتحرك الدءوب يف رحلته الدائبة اليت ال دأ

وإىل أعلى وإىل ، اليساريرمسها متموجة كتموج النحلة يف حركتها ذات اليمني وذات 
مث يدركها العجب من هذا املخلوق الضئيل . .دأ حلظة مث تنطلق يف اجتاه جديد، أسفل

. .ويدركها اإلعجاب فتنشأ بينها وبينه صلة نفسية هي مزيج من املودة والعطف، الدءوب
ويف " الناس " فهي رائحة غادية على ، مث هي أخرياً حتس بالصلة املباشرة بينها وبينها

وتصبح نوعاً من ، وهكذا تقرب هذه الصلة حىت متتزج! "للناس " النهاية خترج شراباً 
  !الزمالة يف احلياة

أَولَم يروا ِإلَى الطَّيِر فَوقَهم صافَّاٍت ويقِْبضن ما يمِسكُهن ِإلَّا الرحمن ِإنه ِبكُلِّ " 
ِصريٍء بي٤٧ " (ش(.  
 " أَلَم ِلمع افَّاٍت كُلٌّ قَدص رالطَّيِض والْأَراِت واومِفي الس نم لَه حبسي أَنَّ اللَّه رت

هِبيحستو هالت٤٨ " (ص(.  
توجيه له ، وحني تقبضها، وهي صافات أرجلها وأجنحتها، والتوجيه هنا إىل الطري

  .عدة أهداف
  .وقدرته القادرة املبدعة اخلالقة البصرية ،فهو توجيه إىل آيات اهللا يف الكون

 ومن - وهو توجيه إىل عظمة اهللا اليت يسبح هلا كل من يف السماوات واألرض 
  .وعلى طريقته اخلاصة،  كل بلغته اخلاصة-بينها الطري 

  .مذكورة بنصها" مباشرة " تلك أهداف 
، جو القرآنولكن هناك أهدافاً أخرى يلتفت إليها احلس البصري الذي يعيش يف 

يف اآلية األوىل ال حتدد مكان " فوقهم " إن كلمة . .والتصور اإلسالمي للكون واحلياة
تعقد صلة بني الطري " هم ـ. ."ولكنها باإلضافة املوجودة يف آخرها ، الطري وحده

                                                 
  ] .٦٩ – ٦٨[  سورة النحل  )٤٦(
   ] .١٩[  سورة امللك  )٤٧(
  ] .٤١[  سورة النور  )٤٨(
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أو لو . أو مل يروا إىل الطري صافات ويقبضن: مل يكن اإلنسان ليحسها لو قال ، والناس

مبا فيها من " فوقهم " فكلمة !  يروا إىل الطري يف السماء صافات ويقبضنأو مل: قال 
إا عالقة . بعالقة أوثق من جمرد الرؤية والتأمل، إضافة قد علقت القلب البشري بالطري

  .صلة خيفق هلا القلب مع خفقة الطري. .فيها صلة ما
إا . ع الكائناتأما اآلية الثانية فهي تعرض صلة أخرى بني الناس والطري ومجي

وتتصل وجداناا على ، ولكنها كلها تلتقي على التسبيح. .كل بطريقته. كلها تسبح هللا
  !وجيمعها شعور واحد وثيق، العبادة

ما تدركه ، وهكذا تقوم وشائج القرىب بني الكائنات احلية كلها يف هذا الكون
من " س ممن يشملهم لفظ وما ال تدركه احلوا، احلواس منها من ناس وطري وحيوان ونبات

  ...الذين يسبحون كلهم هللا" يف السماوات واألرض 
وال تقتصر صالت القرىب على هذه اإلحياءات الدقيقة اليت يتفتح هلا احلس حني 

  :فهناك إحياءات أخرى هلا كذلك داللتها ، يعيش يف جو القرآن واإلسالم
 "اٍء فَِمنم ٍة ِمنابكُلَّ د لَقخ اللَّهلَى وِشي عمي نم مهِمنطِْنِه ولَى بِشي عمي نم مه

ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اُء ِإنَّ اللَّهشا يم اللَّه لُقخٍع يبلَى أَرِشي عمي نم مهِمنِن ولَيِرج " 
)٤٩(.  

. ربإا أصرح من ذلك وأق. إن صلة القرىب هنا ليست معنوية ووجدانية فحسب
واحدة " مادة "  يف -  ال اازي - إا االشتراك احلقيقي . حمسوسة" مادية " إا صلة 

ولكنها مجيعاً ، مث تعدت أنواعها بعد ذلك وتفرقت اشكاهلا، خلقت منها كل الكائنات
  !ترجع إىل هذا األصل الواحد الذي نبتت منه مجيعاً

شعرياً حني حيس بالرابطة الوثيقة بينه إن اإلنسان إذن ليس وامهاً وال متخيالً خياالً 
ولكنها حقيقة هائلة تفتح . "حقيقة " إا . وبني الكائنات احلية يف الوجود من حوله
فتتسع مساحتها يف نفسه وتعمق أصوهلا يف ، للقلب منافذ شىت يطل منها على احلياة

وال يفوتنا . اهوجيد فيها الشعر والفن منفذاً يصل بني النفس والكون يف أوسع مد. حسه
القياسية يف احلديث " ما " بدالً من ، يف احلديث عن الدواب" من " هنا التعبري بكلمة 

  .فهو تعبري مقصود ليصل بني وجدان اإلنسان ووجدان هذه الكائنات. عما ال يعقل
وهذه القرىب اليت ذكرا اآلية السالفة بني اإلنسان ودواب األرض ممن ميشي على 

عن طريق اإلحياء . .تذهب ا آية أخرى إىل أبعد من ذلك، ي على أربعبطنه ومن ميش
فبصرف . .)٥٠ " (واللَّه أَنبتكُم ِمن الْأَرِض نباتاً: " على األقل إن مل يكن باللفظ الصريح 

                                                 
  ] .٤٥[  سورة النور  )٤٩(
  ] .١٧[  سورة نوح  )٥٠(
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فإن هلا ، )٥١(هلذه اآلية وحنن ال نعلمه على وجه اليقني " العلمي " النظر عن املدلول 

. فكالمها نابت من األرض. هو صلة القرىب بني هذا اإلنسان ونبات األرض، اًمدلوالً نفسي
  !وكالمها نبات

وأي سعة حيسها اإلنسان يف ! أي صلة عميقة وثيقة تربط اإلنسان باحلياة يف الكون
  ؟حني يتعمق يف حسه الشعور بالوشائج احلية اليت تربطه باألحياء، نفسه ويف الكون

: " وحني يقول ، ميسك بنبتة صغرية فيقبلهارسولال عجب إذن حني جند ال
فهو يتكلم ذا وقد فاضت يف روحه العظيمة مشاعر . )أي تقلّم " ( ليتين شجرة تعضد 

  !االتصال الوثيق باحلياة يف مجيع األحياء
°   °   °  

  
  .مث جييء دور اإلنسان يف التصور اإلسالمي

ذْ قَالَ ربك ِللْمالِئكَِة ِإني جاِعلٌ ِفي الْأَرِض وِإ: " اإلنسان خليفة اهللا يف األرض 
  .)٥٢" (خِليفَةً 

ولَقَد كَرمنا بِني آدم وحملْناهم ِفي الْبر والْبحِر : " وهو كرمي عند اهللا منذ خلقه 
 نلَى كَِثٍري ِممع ماهلْنفَضاِت وبالطَّي ِمن ماهقْنزرفِْضيالًوا تلَقْن٥٣ " (خ(.  

  .)٥٤" ( وصوركُم فَأَحسن صوركُم : "وقد خلقه يف أحسن صورة "
  .)٥٥" (وجعلَ لَكُم السمع والْأَبصار والْأَفِْئدةَ : " ووهب له مواهب مجة 

ما ِفي الْأَرِض وسخر لَكُم ما ِفي السماواِت و: " وأعطاه مكانة عالية يف الكون 
 هِميعاً ِمن٥٦" (ج " ( كُلُوا ِمنا واِكِبهنوا ِفي مشذَلُوالً فَام ضالْأَر لَ لَكُمعالَِّذي ج وه

  .)٥٧ " (ِرزِقِه
 مِإنَّ اللَّه ال يغير ما ِبقَوٍم حتى يغيروا ما ِبأَنفُِسِه: " ومكانة إجيابية يف أحداث احلياة 

  .فإرادة اهللا نافذة عن طريق إرادة اإلنسان) ٥٨" (

                                                 
  ! دون تعلق بنظرية التطور اليت تقول إن احلياة النباتية قد أدت إىل احلياة احليوانية مث إىل اإلنسان  )٥١(
  ] .٣٠[ لبقرة  سورة ا )٥٢(
   ] .٧٠[  سورة اإلسراء  )٥٣(
  ] .٣[  سورة التغابن  )٥٤(
  ] .٢٣[  سورة امللك  )٥٥(
  ] .١٣[  سورة اجلاثية  )٥٦(
  ] .١٥[  سورة امللك  )٥٧(
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ووهب له هذه ، فقد خلقه اهللا يف أحسن صورة. وهكذا يتحدد دوره يف احلياة

ليقوم بدور ، وأعطاه مكانه يف أحداث احلياة، املواهب كلها يف نفسه ويف الكون من حوله
والتعرف على ، رزاقهاواستخراج كنوزها وأ، من عمارا وترقيتها، اخلالفة يف األرض

ولينشئ ، بإذن اهللا، وأسرار ما يف السماوات واألرض من طاقات مسخرة له، أسرارها
فَِإما يأِْتينكُم ِمني هدى فَمن " . بكل ذلك حياة إنسانية صاحلة رشيدة مهتدية دي اهللا

حياة . حياة فاضلة نظيفة مترفعة. )٥٩ " (تِبع هداي فَال خوف علَيِهم وال هم يحزنونَ
فال بط عما يليق بالتكرمي ، الذي كرمه اهللا وفضله على كثري ممن خلق" باإلنسان " تليق 

  .وال ترتكس إىل مستوى احليوان، والتفضيل
  .ويف الفصل القادم تفصيل للحياة اإلنسانية يف نظر اإلسالم

                                                                                                                            
  ] .١١[  سورة الرعد  )٥٨(
   ] .٣٨[  سورة البقرة  )٥٩(
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فَِإذَا سويته ونفَخت ِفيِه ِمن ،  ربك ِللْمالِئكَِة ِإني خاِلق بشراً ِمن ِطٍنيِإذْ قَالَ" 

اِجِدينس وا لَهوِحي فَقَع٦٠ " (ر(.  
مترابطني ممتزجني يف ، اإلنسان يف التصور اإلسالمي هو هذان العنصران املختلفان

  .كيان واحد
  .وح اهللاونفخة من ر، قبضة من طني األرض

األوكسجني : قبضة من طني األرض تتمثل فيها عناصر األرض املادية 
وتتمثل فيها رغائب األرض . إخل. .واإليدروجني والكربون والكلسيوم والفوسفور

  .وضرورات األرض
ونفخة من روح اهللا تتمثل فيها إشراقة الروح الصافية وقوة الوعي املدركة وقدرة 

  .النفس املريدة
  . يكونان اإلنسانوهذان معاً

ختضع للضرورات القاهرة من طعام وشراب . فهو ليس قبضة طني خالصة
وال ختتار لنفسها سلوكاً معيناً إزاء هذه ، خضوعاً ال متلك نفسها منه، إخل. .وجنس

  .الضرورات
ال ختضع ، ترفرف حيث تشاء، طليقة من القيود، وليس إشراقة روح خالصة

وثقلة اجلسم املنجذب إىل ، والوجود والفناء، لزمان واملكانوال تتأثر بقيود ا، لضرورة
  .الطني

  .ولكنه مزيج من الضرورة القاهرة واإلشراقة الطليقة من القيود
فتظهر الضرورة الغليظة ، مزيج قد يغلب عليه يف بعض األحيان أحد عنصريه

 منفصل بأحد ولكنه أبداً غري. أو تظهر النورانية الشفيفة وخفة الشعاع، وعتامة الطني
  .عنصريه عن عنصره اآلخر يف أية حلظة من اللحظات

 خيرج عن كيانه األصيل فال يصبح هو - لو أمكن ذلك - وحني ينفصل 
  ."اإلنسان"

حني . حني يصبح متعة حسية منقطعة عن كل إشراق. حني يصبح جسداً خالصاً
حني . ع وال دأحني يصبح جوعة طعام أو شراب أو جنس ال تشب. يصبح ضرورة غليظة

                                                 
   ] .٧٢ – ٧١[  سورة ص  )٦٠(
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ينحصر يف حدود ما تدركه حواسه ال جياوزها إىل العامل الفسيح الذي تدركه الروح فيما 

  .ال يعود إنساناً وإمنا يرتكس إىل عامل احليوان. .وراء الوعي
. حني يهمل كيانه املادي وضروراته القاهرة ويترهنب. وحني يصبح روحاً خالصة
إنه . ال يصبح إنساناً. .سه ليعيش فيما وراء احملسوساتحني يهمل العامل الذي تدركه حوا

ولكنه ال يصل يف احلقيقة إىل هذا ،  من اإلنسان- يف نظره - حياول أن يكون كائناً أفضل 
وإمنا هي إهدار ألفضل ، فالسلبية الكاملة اليت يتوصل إليها ليست فضالً وال مزية. الفضل

  .لة اليت حتقق كياا يف واقع احلياةاإلجيابية الفاع: ما يشتمل عليه اإلنسان 
، وحيقق كثرياً من اخلري، وحيقق أفضل ما يستطيعه، ولكنه حيقق رسالته يف األرض

  .قبضة الطني ونفخة الروح: حني يكون على طبيعته املزدوجة 
أن اإلنسان يقضي ضروراته األرضية : ومقتضى هذا االمتزاج يف مفهوم اإلسالم 

وحيقق أشواقه الروحية املالئكية على . اإلنسان ال على طريقة احليواناحليوانية على طريقة 
  !طريقة اإلنسان ال على طريقة املالك

وهي كلها مسائل يشترك فيها مع . .يأكل ويشرب ويقضي ضرورة اجلنس
وال يكون الفرق الرئيسي يف طريقة األداء . .ومع ذلك يقضيها هو على طريقته. احليوان

 وإمنا يكون يف الفارق النفسي - األحيان " بعض " ه قد تتشابه يف  فهذ-امليكانيكية 
  ."السلوك " والشعوري وطريقة 

وعلى ، ضرورات يقضيها احليوان بطريقة مباشرة. .الطعام والشراب واجلنس
وال . ال اختيار يف القدر. ليس له فيه اختيار، "الغريزة " أسلوب واحد حمدد تفرضه 

  .ختيار يف االنصراف عنه لسبب من األسبابوال ا. اختيار يف املوعد
ولكنه يقضيها بطريقة . ضرورات يقضيها اإلنسان. .والطعام والشراب واجلنس

  ."االختيار " و ، مهمته التهذيب والتجميل، فيجعل هلا سلوكاً. اإلنسان
وال خيطفها . فهو ال يهرب هربة من اللحم الينء ويقضمها بأسنانه أو ميزقها بأنيابه

مهمتها أن تبعد املسافة . وإمنا جيعل لكل ذلك آداباً. افتراساً" يفترسها " وال . ي اوجير
ال ، نعم. وهو يف النهاية يستجيب. بني دفعة الغريزة املباشرة وبني االستجابة هلذه الدفعة

املسافة اليت ينشئ فيها قواعد ، ولكن املرحلة اليت يقضيها بني الدفعة واالستجابة. شك
فيها مبشاعر معينة وأفكار معينة وحركات " يتجمل " املسافة اليت ، وأدب األداءالسلوك 

واليت تبني كيف ، هذه املسافة هي ذاا اليت تفرق بني اإلنسان واحليوان. سلوكية معينة
  !يقضي اإلنسان ضرورة احليوان ولكن على طريقة اإلنسان

  .واألمر يف اجلنس كذلك
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٣٤  
ال اختيار . ر واإلناث لإلخصاب يف مومسها اجلنسيففي عامل احليوان يج الذكو

ويج يف حركات . ال اختيار يف التميز الشخصي، ويج مجاعات. هلا يف حتديد املوعد
  .ال اختيار يف هذه احلركات. حمددة تصل يف ايتها إىل اللقاء اجلنسي

ال . وكل ذكر يف اشتياق لكل أنثى، وأهم من ذلك أن كل أنثى مباحة لكل ذكر
، الكاملة إال عراك الذكور واقتتاهلم على اإلناث" الشيوعية " يقف دون حتقيق هذه 

  .)٦١(وهالك الكثريين منهم يف املعركة واستيالء من بقي منهم حياً على قطيع اإلناث 
  .ويف عامل اإلنسان توجد ضرورة اجلنس

  . يقضيها على غري طريقة احليوان-  حني يكون إنساناً - ولكنه 
وصارت السنة كلها ،  من قيد املوعد احملدد- بادئ ذي بدء - رر اإلنسان فقد حت

 لصاحل نفسه قبل كل -ولكنه يف مقابل ذلك يلتزم . بالنسبة إليه مومساً صاحلاً لإلخصاب
وقد زود باألداة الالزمة ،  بتحديد القدر الذي ينغمس فيه يف هذه الضرورة- شيء آخر 

  .والتقدير" الضبط " أداة : لذلك 
 -  كما هو يف كل شأن آخر -وقد حترر من صورة القطيع يف شؤون اجلنس 

اليت ختتار لنفسها سلوكها وطرائقها ومواعيدها وإقباهلا ، فأصبحت له ذاتيته املتفردة
  .وامتناعها

وكل ذكر يف اشتياق ،  كل أنثى مباحة لكل ذكر-  يف عامل اإلنسان -ومل يعد 
يتحقق من ، سان ليس أداء ميكانيكياً هلدف غري واعألن اجلنس يف عامل اإلن. لكل أنثى

 ككل شيء يف عامل -وإمنا هو . ودوره فيه هو جمرد األداء، وراء وعي الفرد احليواين
  .ويؤديه مبوجب هذا اإلدراك،  هدف واٍع يدركه الفرد اإلنساين- اإلنسان 

ق إال وقد اقتضى هذا اإلدراك أن يفهم اإلنسان أن رسالته يف األرض ال تتحق
وأن من لوازم هذه األسرة استقرار العواطف وختصيص ، "أسرة " و " جمتمع " بتكوين 

ليتكون احملضن الصحيح لتربية ، )٦٢(ورجل واحد لكل أنثى ، أنثى واحدة لكل رجل
ولتتكون بني أفراد اتمع . األجيال الناشئة يف عش هادئ يتمتع بالسالم النفسي واملادي

ولتتوجه . ة التقاتل الوحشي بني الذكور على اصطياد اإلناثعالقة أخرى غري عالق
 إىل أهداف اإلنسانية - ي سالم وأمن ـ بعد قضاء حاجة اجلنس ف- اهتمامات الفرد 

  .األخرى اليت يشملها كيان اإلنسان
                                                 

فيكون الذكر ، كاحلمام والثعابني" الزواج " متارس نظام  هناك بعض صنوف احليوان مع ذلك  )٦١(
  .واألنثى إلفني غري منفصلني 

فيباح تعدد ، وهو ما حيدث يف الطبيعة،  إال حني خيتل العدد فتزيد نسبة اإلناث على نسبة الذكور )٦٢(
 .الزوجات ملالقاة هذا النقص 
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ولكن املسافة اهلائلة اليت . ال شك. نعم. وهو يف النهاية يستجيب لدافع اجلنس

املسافة اليت . املسافة اليت يكون فيها سلوكاً وآداباً للجنس. ستجابةيقطعها بني الدفعة واال
وِمن آياِتِه أَنْ خلَق لَكُم ِمن : " إنسانية " مشاعر " يضيف فيها إىل الدفعة البيولوجية 

املسافة اليت يضيف . )٦٣" (أَنفُِسكُم أَزواجاً ِلتسكُنوا ِإلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً 
وهي اليت ، هذه املسافة هي هي املسافة بني اإلنسان واحليوان. فيها أفكاراً ذات أهداف

  .ولكن على طريقة اإلنسان. .تبين كيف يقضي اإلنسان ضرورة احليوان
  

°   °   °  
  

الصفحة اليت تعرض صلته ، تلك هي الصفحة األوىل من التصور اإلسالمي لإلنسان
فهي تقتضي أن يستجيب اإلنسان ، ما الصفحة الثانية اليت تعرض صلته باملالكأ. باحليوان

  .ألشواقه العليا ولكن على طريقة اإلنسان ال على طريقة املالك
ليس له ،  خملوق من نور خالص-  كما ترد صورته يف الفكرة اإلسالمية - فاملالك 

اجتاهها هو الطاعة . دة االجتاهومن مث فهو إشراقة خالصة حمد. ثقلة اجلسم وال عتامة الطني
" . )٦٤ " ( ال يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ: "املطلقة الدائمة الكاملة 

 "  يسبحونَ لَه ِباللَّيِل والنهاِر وهم ال يسأَمونَ) "٦٥ " (يسبحونَ اللَّيلَ والنهار ال يفْترونَ
)٦٦(.  

ولكنها ليست من طبيعة اإلنسان املزدوج الطبيعة . .وهي صورة مجيلة شفافة رائقة
إذ مل اجلانب ، ألا تفسد طبيعته، ولذلك ال يقْسر عليها اإلنسان قسراً. واالجتاه

ورهباِنيةً ابتدعوها ما  : "لذلك قال . وتتركه بدداً ال ينفع بشيء، احليوي من كيانه
 ِهملَيا عاهنب٦٧" (كَت(.  

وليس معىن ذلك أال يستجيب اإلنسان ملا ركب يف طبيعته من إشراق وتطلع إىل 
، بل هو يشجع على ذلك تشجيعاً. اخلفة واالنطالق من القيد والترفع على الضرورة

 ِمن  وال تنس نِصيبك". ولكن على أال يرتع نفسه من األرض. ويوجه إليه بكل وسيلة

                                                 
   ] .٢١[  سورة الروم  )٦٣(
   ] .٦[  سورة التحرمي  )٦٤(
   ] .٢٠[  سورة األنبياء  )٦٥(
   ] .٣٨[  سورة فصلت  )٦٦(
  ] .٢٧[  سورة احلديد  )٦٧(
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٣٦  

جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج رسول اهللا: قال  " عن أنس" . )٦٨" (الدنيا 
وقد فقالوا أين حنن من رسول اهللا! فلما أُخربوا كأم تقالّوها، يسألون عن عبادته

: وقال اآلخر . أما أنا فأصلي الليل أبدأ: قال أحدهم ؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
فجاء رسول . وأنا أعتزل النساء وال أتزوج أبداً: وقال آخر . م الدهر وال أفطروأنا أصو

، أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له؟ أنتم الذين قلتم كذا وكذا: " فقال اهللا
" فمن رغب عن سنيت فليس مين . وأتزوج النساء، وأصلي وأرقد، ولكين أصوم وأفطر

)٦٩(.  
 يسري جبسمه على األرض وهو متطلع بروحه إىل أن: وتلك عبقرية اإلنسان 

  !السماء
  .وهي كذلك معجزة اإلسالم يف مراعاته للفطرة البشرية
  .فهو يكون نقطة الوسط بني االجتاهات املتطرفة املنحرفة

  . حبيوانية اإلنسان-  كالداروينية -ال يؤمن 
  .وال يؤمن كاهلندوكية والبوذية برهبانية اإلنسان

نظرة الداروينية اليت تؤمن مبادية اإلنسان وحيوانيته اجتاهات شىت يف وقد نشأ عن ال
  ..االجتماع واالقتصاد وعلم النفس

  .كما نشأ عن النظرة املثالية فلسفات وأفكار
والتفسري املادي للتاريخ يف عامل ، عن األوىل نشأت املاركسية يف عامل االقتصاد

  .النفسوالتفسري اجلنسي للسلوك يف عامل ، االجتماع
من نظرية املثل ألفالطون ، والنظريات التجريدية، ونشأت عن الثانية الفلسفة املثالية

  .يف العصور القدمية إىل فلسفة هيجل يف القرن التاسع عشر
  .ونشأت عن هذه وهذه فنون

الواقعية يف التصور " وسنتكلم عن هذه الفنون بتفصيل أوسع وحنن نتحدث عن 
بطبيعة " منحرفة " هي أن الفنون كلها ، نثبت مالحظة عابرةولكنا هنا . "اإلسالمي 

ال ، وأا على كل ما فيها من مجال ودقة وبراعة فائقة. انبثاقها من تصور خاطئ لإلنسان
، الكاشف" اإلنساين " حني نقيسها ذا املقياس ، ينبغي أن ختدعنا عما فيها من احنراف

                                                 
   ] .٧٧[  سورة القصص  )٦٨(
  .ي ئ الشيخان والنسا )٦٩(
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٣٧  
ويأىب أن ينحصر يف جانب واحد من ، شاملةالذي ميثل طبيعة اإلنسان على حقيقتها ال

  .جوانب اإلنسان
°   °   °  

  
 يفِْسد من ِفيها أَتجعلُ قَالُواْ خِليفَةً اَألرِض ِفي جاِعلٌ ِإني ِللْمالَِئكَِة ربك قَالَ وِإذْ" 

 وعلَّم، تعلَمونَ الَ ما أَعلَم ِإني قَالَ لَك ونقَدس ِبحمِدك نسبح ونحن الدماء ويسِفك ِفيها
ماء آدما اَألسكُلَّه ثُم مهضرلَى عالَِئكَِة عاء أَنِبئُوِني فَقَالَ الْممِبأَس الءـهِإن ؤ مكُنت 

اِدِقنيقَالُواْ، ص كانحبالَ س ا ِعلْما ِإالَّ لَنا منتلَّمع كِإن أَنت ِليمالْع ِكيما قَالَ، الْحي مآد 
 السماواِت غَيب أَعلَم ِإني لَّكُم أَقُل أَلَم قَالَ ِبأَسمآِئِهم أَنبأَهم فَلَما ِبأَسمآِئِهم أَنِبئْهم

 ِإالَّ فَسجدواْ آلدم اسجدواْ كَِةِللْمالَِئ قُلْنا وِإذْ، تكْتمونَ كُنتم وما تبدونَ ما وأَعلَم واَألرِض
ِليسى ِإبأَب ركْبتاسكَانَ وو ِمن ا، الْكَاِفِرينقُلْنا وي مآد كُناس أَنت كجوزةَ ونكُالَ الْجو 
 الشيطَانُ فَأَزلَّهما، اِلِمنيالْظَّ ِمن فَتكُونا الشجرةَ ِذِهـه تقْربا والَ ِشئْتما حيثُ رغَداً ِمنها
 مستقَر اَألرِض ِفي ولَكُم عدو ِلبعٍض بعضكُم اهِبطُواْ وقُلْنا ِفيِه كَانا ِمما فَأَخرجهما عنها
اعتملَقَّى، ِحٍني ِإلَى وفَت مِه ِمن آدباٍت ركَِلم ابِه فَتلَيع هِإن وه ابوالت ِحيما، الرِبطُواْ قُلْناه 
، يحزنونَ هم والَ علَيِهم خوف فَالَ هداي تِبع فَمن هدى مني يأِْتينكُم فَِإما جِميعاً ِمنها

الَِّذينواْ كَفَرواْ وكَذَّبا واِتنـأُولَ ِبآيِئك ابحاِر أَصالن ما هونَ ِفيهاِلد٧٠ " (خ(.  
قصة اإلنسان من مبدئه . .قصة البشرية كلها من املنشأ إىل املصري. .تلك قصة آدم

  .إىل منتهاه
وإمنا حنن هنا . .سيجيء الكالم عنها يف موضعها، وإن فيها االت واسعة للفن

  .مشغولون بعرض التصور اإلسالمي لإلنسان
 يف كل حلظة من حلظات حياته وإن اإلنسان ليشهد يف نفسه صدق هذه القصة

  .على األرض
  .إنه خملوق ذو مواهب وذو مقدرة وذو نشاط فعال

  :هي حبه للشهوات : ولكن يف نفسه نقطة ضعف دائمة 
زين ِللناِس حب الشهواِت ِمن النساِء والْبِنني والْقَناِطِري الْمقَنطَرِة ِمن الذَّهِب " 
  .)٧١" ( والْخيِل الْمسومِة والْأَنعاِم والْحرِث والِْفضِة

                                                 
   ] .٣٩ – ٣٠[  سورة البقرة  )٧٠(
  ، ] ١٤[  سورة آل عمران  )٧١(
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٣٨  
ويستعبد هلا فتستذله ، فال ميلك نفسه منها، وهو خيضع هلذه الشهوة أحياناً فتركبه

  .وتقوده من خطامه
وحيقق أرفع ما يف ، ويرتفع على نفسه، فريتفع على الضرورة، وأحياناً يقدر عليها
  .تكيانه من طاقات واستعدادا

  :فيتقبل اهللا توبته . .وأحياناً تلم به حلظة ضعف ولكنه يفيق منها فيتوب
". .اللّهو ِحبي ِسِننيحالْم ،الَِّذينلُواْ ِإذَا وةً فَعفَاِحش واْ أَوظَلَم مهفُسواْ أَنذَكَر اللّه 
، يعلَمونَ وهم فَعلُواْ ما علَى يِصرواْ ولَم اللّه ِإالَّ الذُّنوب يغِفر ومن ِلذُنوِبِهم فَاستغفَرواْ

 وِنعم ِفيها خاِلِدين اَألنهار تحِتها ِمن تجِري وجنات ربِهم من مغِفرةٌ جزآؤهم ِئكـأُولَ
رأَج اِمِلني٧٢ " (الْع(.  

وعندئذ يكون ، تنع على الشهواتوهو يف أرفع حاالته حني يقدر على نفسه ومي
وتظل تستدرجه ، فتهبط به، وهو يف أخس حاالته حني يترك نفسه لشهوا. قريباً من اهللا

  .وعندئذ يكون يف قبضة الشيطان، يف طريق اهلبوط
ولكم يف األرض : " فهو مل حيرم عليه النعيم وهو على األرض . ولكن اهللا به رحيم
وحدد بني املتاع والشهوة حدوداً . "الشهوة " ا مننعه من وإمن. "مستقر ومتاع إىل حني 

  .الذي طلب منهم اتباعه ليفوزوا بالنعيم املنشود، بينها يف دستوره
  

°   °   °  
  
 "ماهلْنفَضاِت وبالطَّي ِمن ماهقْنزرِر وحالْبو رِفي الْب ماهلْنمحو مِني آدا بنمكَر لَقَدو 

  .)٧٣ " (علَى كَِثٍري ِممن خلَقْنا تفِْضيالً
حيمل هذه الكرامة بني . إن اإلنسان يف التصور اإلسالمي مكرم مفضل عند اهللا

  .جنبيه طاملا هو متصل باهللا متبع هلداه
ومحلناهم يف الرب والبحر : " وقد زوده اهللا بالطاقات الالزمة لعمارة األرض 

.  والطيبات من الرزق معىن واسع وشامل يشمل كل األرزاق.."ورزقناهم من الطيبات 
وكل طاقة يف ، وإمنا هو كل مكنونات الرب والبحر. .ليس فقط الطعام والشراب واملتاع

  :السماوات واألرض 
 "هِميعاً ِمنِض جا ِفي الْأَرماِت واوما ِفي السم لَكُم رخس٧٤ " (و(.  

                                                 
  ] .١٣٦ – ١٣٤[  سورة آل عمران  )٧٢(
   ] .٧٠[  سورة اإلسراء  )٧٣(
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٣٩  
مسخرة . .مبنتجاا، بطاقاا، بنظامها، بقوانينها، اامبوجود، فالسماوات واألرض

يدخل يف . .يستعني به على احلياة واخلالفة عن اهللا، يأخذ منها رزقاً طيباً. من اهللا لإلنسان
وعناصر اهلواء املساعدة ، ومطر السماء املنبت، ذلك شعاع الشمس املنري ودفؤها احمليي

.. .و.. .وجاذبية األجرام السماوية، واملد واجلزر، ةوالكهربائية واملغنطيسي، على احلياة
ويدخل فيه املوهبة اليت رزقها اهللا .. .وكل ما يف الوجود من كائنات وطاقات.. .و

والقدرة على تسخريها لعمارة األرض ، موهبة العلم ذه الكائنات والطاقات: لإلنسان 
  .وترقية احلياة

  ..صاحلاً" عمالً " وهو مكلف أن يقيم من ذلك كله 
  ... ".إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات" 

وصناعة . وزرع. من عبادة. والعمل الصاحل كل عمل يتوجه به اإلنسان إىل اهللا
  ..واستخراج لكنوز الرب والبحر. وعمارة

شروط شاملة . .وال يكون صاحلاً حىت يستويف الشروط اليت بينها اهللا يف دستوره
حياته الروحية والفكرية . حياته فرداً ومجاعة. فصيلتشمل كل حياة اإلنسان بالت
ومؤداها أن تقوم يف األرض حياة فاضلة راشدة نظيفة .. .واالجتماعية واالقتصادية واملادية

يف ظل احلق والعدل ، على أخوة ومودة، يتمتع فيها الناس كلهم برزق اهللا الواسع، مهتدية
  .األزليني

هي يف التصور . .اعية واالقتصادية واملاديةاحلياة الروحية والفكرية واالجتم
ومن مث فهي . .الذي ينبغي لإلنسان أن يقدمه إىل اهللا" العمل الصاحل " اإلسالمي جزء من 
  .دائماً مرتبطة باهللا

وشقاً " يعمل " شقاً أرضياً : إن اإلنسان يف نظر اإلسالم ليس شقني منفصلني 
ألنه منذ . واإلنسان بشقيه شيء واحد. لعمل عبادةوإمنا العبادة عمل وا. "يتعبد " مساوياً 

ومن مث . مولده األول قبضة من طني األرض ونفخة من روح اهللا ممتزجتني غري منفصلتني
  .فليس شيء يف كياننه منفصالً عن بقية الكيان

  .الروح والعقل واجلسم كيان واحد
  .والعمل والعبادة كيان واحد
  .والدنيا واآلخرة كيان واحد

                                                                                                                            
   ] .١٣[ اجلاثية  سورة  )٧٤(
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٤٠  
وكل حلظة من حياته هي . )٧٥(عمل يقوم به اإلنسان صادر عن كيانه كله وكل 

قسم لقيصر وقسم : ومن هنا ال تنقسم األعمال إىل قسمني . )٧٦(للدنيا واآلخرة يف آن 
  ..وخيضع لدستور اهللا، ويدخل قيصر يف ملكوت اهللا. وإمنا تكون كلها هللا. هللا

وال تنظيمات أرضية ، اجتماعيةوال نظريات ، وال تكون هناك نظريات اقتصادية
  .منقطعة عن اهللا

وال يقال لشيء من . ال يقال يف شيء من األشياء هذا تنظيم أرضي فال دخل هللا فيه
  !فال دخل له بشؤون األرض" دين " األشياء هذا 

  .وينبغي أن حيكمها هدى اهللا، األرض بكل من فيها وما فيها خاضعة هللا
. .شؤوم الفردية واجلماعية. .ات بعضهم ببعضعالق. .أخالق الناس وتقاليدهم

. .سلمهم وحرم. .سلوكهم اجلنسي وسلوكهم االقتصادي وسلوكهم االجتماعي
. منظمة مبقتضى ذلك الدستور، مشمولة كلها بدستور اهللا. .سياستهم الداخلية واخلارجية

بشر فتخرجهم عن وال تترك منها شيئاً لألهواء اليت تنتاب ال، ورقابة اهللا تشملها كلها
  .الصراط

°   °   °  
  

  .وهذه األمور كلها وحدة مترابطة
  .مترابطة يف داخل النفس ويف واقع احلياة

غري مرتبط ببقية ، فليس هناك عمل واحد من أعمال اإلنسان مستقل بذاته
  .األعمال

، ونشاطه العقلي ونشاطه اجلسمي كله صادر عن كيانه املوحد، نشاطه الروحي
  .وكل جانب منه يؤثر على بقية اجلوانب، ه مترابطومن مث فكل

ال ميكن فصل التنظيم االقتصادي عن الفكرة : واألمر كذلك يف حياة اتمع 
وال ميكن أن تتخذ أي من هذه طريقها . .عن األخالق، عن الفكرة الروحية، االجتماعية

  .هأو غري متأثرة ا ومؤثرة فيها يف الوقت ذات، مستقلة عن األخرى
  .ال يقوم االقتصاد مبعزل عن القيم الروحية والقيم اخللقية

  ...وال تقوم األخالق مبعزل عن االقتصاد

                                                 
  " .منهج التربية اإلسالمية " يف اجلزء األول من كتاب " خصائص املنهج اإلسالمي "  انظر فصل  )٧٥(
  " .قبسات من الرسول " عن كتاب " فليغرسها "  انظر فصل  )٧٦(
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٤١  
فكيفوا سلوككم اجلنسي ، "الشخصي " أنتم أحرار يف سلوككم : وال يقال للناس 

يف السياسة " الدولة " ولكن اخضعوا لتنظيمات ، وقيمكم الروحية كما تشاءون
  !واالقتصاد

فال تفسقوا وال تشربوا اخلمر وأدوا " الرمسية " ال هلم التزموا األخالق وال يق
فاستغلوا الناس ، مث تصرفوا يف اقتصادياتكم كما تشاءون. .العبادات املفروضة

  !واستعبدوهم وكلوا حقوقهم
يقتضي أن يكون التنظيم ، فالترابط املوجود يف كيان النفس وكيان اتمع

  .ؤالءوالتهذيب شامالً لكل ه
°   °   °  

  
وهو صفة تكتسبها النفس من . .ومالك األمر يف هذه الشؤون كلها هو التوازن

  .)٧٧(السري على منهج اهللا 
  .التوازن مسة بارزة يف هذا الكون

آية توازا ذلك النظام الدقيق املضبوط الذي ال خيتل قيد . .فأجرام السماء متوازنة
  ! ثالثة وال متراً من سرعة الشعاعوال يفترق عن موعده ثانية وال، شعرة

ويف األرض اليت نعيش ، وهو مسة واضحة يف اموعة الشمسية اليت حنن جزء منها
  .ويف احلياة على األرض بصفة أخص، عليها بصفة خاصة

ولكن البصرية . ليس هنا جمال تفصيلها. والعلم يقول يف هذا التوازن مقاالت شىت
أدركته يف ومضات مشرقة .  حىت قبل أن يصل إليه العلمامللهمة قد أدركت ذلك التوازن

  .من ومضات الروح
واحلياة اإلنسانية ينبغي أن تسري على الناموس األكرب الذي حيكم الكون واحلياة 

  .فتتوازن بكل ما فيها من طاقات. .كلها
  .تتوازن األشواق الطائرة والضرورات القاهرة

  .يةتتوازن الرتعة الفردية والرتعة اجلماع
  .تتوازن الرتعة املادية والرتعة الروحية

  .تتوازن طاقة الواقع وطاقة اخليال
  .يتوازن احلب والكره

                                                 
  " .منهج التربية إلسالمية "  انظر بالتفصيل اجلزء األول من كتاب  )٧٧(
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٤٢  
  .يتوازن العمل والعبادة

  .تتوازن مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة
  .تتوازن مصلحة اجليل ومصلحة األجيال

  !يتوازن كل شيء يف هذه احلياة
°   °   °  

  
واشتراكهم يف املنشأ ، م نشأا من نفس واحدةحبك، والناس أخوة يف البشرية

  .واملصري
يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَِّذي خلَقَكُم ِمن نفٍْس واِحدٍة وخلَق ِمنها زوجها وبثَّ " 

اَءلُونَ ِبِه وسالَِّذي ت قُوا اللَّهاتاًء وِنساالً كَِثرياً وا ِرجمهِمن امح٧٨" (الْأَر(.  
يا أَيها الناس ِإنا خلَقْناكُم ِمن ذَكٍَر وأُنثَى وجعلْناكُم شعوباً وقَباِئلَ ِلتعارفُوا ِإنَّ " 

 قَاكُماللَِّه أَت دِعن كُمم٧٩" (أَكْر(.  
بل هي . موهذه األخوة ليست قضية نظرية مجيلة يحتفظ ا يف عامل املثل واألحال

  .تصاغ على أساسها النظم والتشريعات والتوجيهات، حقيقة عميقة يف حياة البشرية
"  كَي ال يكُونَ دولَةً بين الْأَغِْنياِء ِمنكُم : "فاملال يشارك يف االنتفاع به اجلميع 

)٨٠(.  
دمه وعرضه : كل املسلم على املسلم حرام : " واألمن والسالم ملك للجميع 

 من قَتلَ نفْساً ِبغيِر نفٍْس أَو : "وإمنا هي قضية عامة ، وليس املسلم فقط) ٨١" (له وما
  .)٨٢" (فَساٍد ِفي الْأَرِض فَكَأَنما قَتلَ الناس جِميعاً 

  .ناشئة من أخوة الناس مجيعاً، قضية إنسانية" واألخالق " 
 عرض أخ من إخوته فالذي يفسق يف األرض ويرتكب الفاحشة يعتدي على

  .وعرض أخت
أو . .أو يغشهم ويكذب عليهم. .والذي يلمز الناس أو يغتام أو يتجسس عليهم

يعتدي على قانون األخوة الذي يقتضي أن حيب املرء ألخيه ما ، إخل. .يسرقهم ويغتصبهم
                                                 

  . ] ١[  سورة النساء  )٧٨(
   ] .١٣[  سورة احلجرات  )٧٩(
   ] .٧[  سورة احلشر  )٨٠(
 . رواه الشيخان  )٨١(
   ] .٣٢[  سورة املائدة  )٨٢(
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٤٣  
عاية هذه ومن مث تقام احلدود اليت تلزم الناس بر. ويعامله مبا حيب أن يعامله به، حيبه لنفسه
إىل جانب التوجيهات اليت تبث هذه ، وتردهم باحلزم والشدة حني خيرجون عليها، األخوة

  .الروح يف كل عمل وكل شعور
ناشئاً من الواقع العميق يف بنية هذه ، ويصري هذا جزءاً من دستور احلياة اإلنسانية

  .احلياة
°   °   °  

  
  .ال يف عامل النظرياتواإلسالم بعد يتصور اإلنسان يف واقعه الفعلي 

  .)٨٣(ليست ضيقة حمصورة احلدود " الواقع " ولكن نظرته إىل 
وال يفرض ، ال يهمل شيئاً من طاقاته، إنه يأخذ الكائن البشري على ما هو عليه

  .عليه ما ليس من طبيعته
ومقبول على ما ، معترف به، حباالته كلها، بنوازعه كلها، اإلنسان بدوافعه كلها

ولكنه ال يكبته وال . ل ما يف األمر أن اإلسالم يسعى إىل تنظيفه وذيبهك. هو عليه
  .حيارب فطرته

! وإن يف بضع أحدكم ألجراً: " معترف ا يف وضح النور ، طاقة اجلنس نظيفة
أرأيت لو : قال ! ؟يا رسول اهللا أإن أحدنا ليأيت شهوته مث يكون له عليها أجر: قالوا 

" ! فكذلك إذ وضعها يف حالل فله فيها أجر؟ ه فيها وزرأكان علي، وضعها يف حرام
)٨٤(.  

وطاقة . وطاقة القتال نظيفة. وحب اإلنسان لنفسه نظيف. ورغبة امللك نظيفة
ويف ، بل مطلوبة لذاا. معترف ا. وكذلك كل طاقاته واستعداداته.. .الكره نظيفة

  .مكاا الصحيح
فالفحش هو " فاحشة " ئذ تنقلب إىل فعند. .ولكنه ال يريدها أن تتجاوز احلدود

اليت تضبط منصرفَها ويضع هلا التوجيهات " الضوابط " ومن مث يضع هلا . جتاوز احلدود
  .)٨٥(ويربطها باهللا لكي تنظُف وتستقيم . اليت تنظفها

موهوبة لإلنسان من ، كامنة يف كيان النفس، وهو يف ذلك يعتمد على أداة بشرية
  :عند اهللا

                                                 
  " .اواقعية يف التصور اإلسالمي : "  انظر الفصل التايل  )٨٣(
  . رواه مسلم  )٨٤(
  " .اإلنسان بني املادية واإلسالم " يف كتاب " نظرة اإلسالم "  انظر فصل  )٨٥(
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٤٤  
 "ناواهوا سما، فٍْس واهقْوتا وهورا فُجهما، فَأَلْهكَّاهز نم أَفْلَح قَد ، نم ابخ قَدو
  .)٨٦ " (دساها

وأن . وللواقع ضغطه وقوته. ومع ذلك كله فهو يعلم أن للطني ثقلته وعتامته
 " ف عنكُم وخِلق الِْإنسانُ ضِعيفاًيِريد اللَّه أَنْ يخفِّ: " اإلنسان خلق ضعيفاً فيخفف عنه 

)٨٧(.  
"  هو اجتباكُم وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج : "خيفف عنه يف التكاليف 

: " ويطالبه مبا يقع يف حدود استطاعته ) ٨٩ " (ال يكَلِّف اللَّه نفْساً ِإلَّا وسعها" . )٨٨(
وأخرياً يقيل منه . )٩٠" (وما يتكم عنه فانتهوا ،  فأتوا منه ما استطعتمإذا أمرتكم بأمر
 ولَم يِصروا ..: "وال يسلط عليه سيف غضبه ما دام ال يصر على فعلته ، عثرته ويقبلها

يقْتلُونَ النفْس  وال ". )٩١" (أُولَِئك جزاؤهم مغِفرةٌ ِمن ربِهم ، علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ
يضاعف لَه الْعذَاب يوم ، الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا ِبالْحق وال يزنونَ ومن يفْعلْ ذَِلك يلْق أَثَاماً

يبدلُ اللَّه سيئَاِتِهم ِإلَّا من تاب وآمن وعِملَ عمالً صاِلحاً فَأُولَِئك ، الِْقيامِة ويخلُد ِفيِه مهاناً
  .)٩٢ " (حسناٍت وكَانَ اللَّه غَفُوراً رِحيماً

  .)٩٣" (وخري اخلطائني التوابون ، كل ابن آدم خطاء" 
  

°   °   °  
  .ذلك هو التصور اإلسالمي

  .وهو تصور واسع شامل يشمل حياته كلها جبميع دقائقها وتفصيالا
شتط يف تقدير قيمة من القيم اإلنسانية على ال ي، وهو كذلك تصور متوازن

  .وال ينسى أحد جوانبه ليذكر جانباً آخر، حساب قيمة أخرى
فن يشمل حياة . رفيع" إنساين " ومن هذا الشمول والتوازن ميكن أن ينبثق فن 

ويشملها يف عامل الضرورة القاهرة وعامل األشواق ، باطنها وظاهرها، اإلنسان كلها

                                                 
   ] .١٠ – ٧[ رة الشمس  سو )٨٦(
   ] .٢٨[  سورة النساء  )٨٧(
  ] .٧٨[  سورة احلج  )٨٨(
   ] .٢٨٦[  سورة البقرة  )٨٩(
 . رواه مسلم  )٩٠(
  ] .١٣٦ – ١٣٥[  سورة آل عمران  )٩١(
   ] .٧٠ – ٦٨[  سورة الفرقان  )٩٢(
  . رواه الترمذي  )٩٣(
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٤٥  
يف حلظة اإلنتاج . يف دنيا الفرد وعامل اجلماعة. "املثال " وعامل " الواقع " امل يف ع. املرفرفة

. يف حلظة هبوطه وحلظة رفعته. املادي وحلظة اإلنتاج العقلي وحلظة اإلنتاج الروحي
  .ويكون أكرب فن شهده اإلنسان
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٤٦  

 
مل تصور تعرفه البشرية وأمشل تصور  وهو أك- هذا التصور اإلسالمي لإلنسان 

يفترق دون شك يف بعض أجزائه ويف جمموعه النهائي عن كثري من التصورات األرضية 
ويصطدم اصطداماً مباشراً مع ، اليت سادت من قبل أو تسود اليوم يف أكثر بقاع األرض

  .الذي تنبثق عنه الفنون السائدة يف العامل اليوم، التصور الغريب احلديث
تتفق كلها يف ، على اختالف ما بينها يف اجلزئيات، احلديثة" الواقعية " الجتاهات فا

القائمة بدورها على الداروينية ، استمداد تصورها من النظرة املادية احليوانية لإلنسان
  .)٩٤(القدمية 

احمللقة يف " الرومانتيكية " لقد سيطرت على الغرب فترةً من الوقت موجة من 
هروباً . يف حقيقتها هروباً من الواقع السيئ الذي تعيش فيه شعوب أورباكانت ، اخليال

اليت تنسي اإلنسان " املغيبات " وغريه من " احلشيش واألفيون " يشبه يف بعض مظاهره 
 -  إذا أفاقت - وحتلق به يف عامل صناعي خاٍل من املشاكل اليت تقلق البال مث تفيق ، الواقع

  !م احللوة اليت ال تتحقق يف واقع األرضعلى حسرة مرة من أجل األحال
 ألا حركة غري طبيعية -  كما كان ال بد أن حيدث - ولكن هذه املوجة انتهت 

الذي ال بد أن جيابه الواقع يف النهاية مهما رب من مواجهته فترة من ، بالنسبة لإلنسان
  .الزمان

 التاسع عشر وما تزال اليت ولدت يف القرن" الواقعية " وكان رد الفعل هو احلركة 
  .سارية يف هذا القرن العشرين

، وال يقف عند نقطة التوازن، وكل رد فعل حلركة متطرفة جينح بدوره إىل التطرف
!  أن يزيل آثار احلركة األوىل وميحوها من الوجود-  يف حركة حممومة - ألنه حياول 

لنتيجة أن يبتعد أيضاً عن فتكون ا. .حياول أن يبعد عنها إىل أقصى ما يف طاقته من البعد
  .نقطة الوسط املوزون

بل لعلها ، وقد كانت هذه الواقعية اجتاهاً شامالً مل يقف عند حدود األدب والفن
" العلمية " يف األدب والفن كانت صدى لالجتاهات الفكرية واالجتماعية االقتصادية و 

                                                 
 بني اإلنسان واحليوان مع التسليم باألسس العلمية اليت تباعد" الداروينية احلديثة "  متييزاً هلا من  )٩٤(

ومن علمائها . وذكر اهتماماا على اجلوانب اليت يتفرد ا اإلنسان، اليت قامت عليها نظرية دارون
  .املعاصرين جوليان هكسلي 
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٤٧  
ما زالت مسيطرة حىت و، اليت بدأت تسيطر على الفكر األوريب منذ القرن التاسع عشر

  .اليوم
  !"الواقع " كان كل شيء يتجه إىل 

اجلوفاء اليت كانت مسيطرة من " املُثل " كانت هناك حركة انسالخ كامل من 
تاركة الواقع البشري ، يف عامل نظري حبت، واليت كانت تعيش يف أبراجها العاجية، قبل

واملذلة املهينة ، ظلم والطغيان واحلرمانالواقع الذي يسوده الفقر وال، املننت ينغل فيه الدود
  !بينما هي حتلم باملثل العليا والتكامل يف عامل غري موجود. .لكرامة البشرية

 وهو املذهب الذي انتقل إىل أوربا عن طريق - وكان املذهب التجرييب يف العلم 
 Modern Trends in Islam -جب ( املسلمني يف األندلس كما تقرر املراجع األوربية 

 كان هذا املذهب قد تغلغل يف الفكر - )  وغريه كثريون Making of Humanityوبرويفولت 
وعدم ، فنقله من التجريد النظري املصيب إىل مقاطعة كل ما هو نظري، األوريب كله

أي أنه مل يقف عند نقطة الوسط املوزونة كما ! اإلميان إال مبا تؤيده التجربة وتثبت صحته
بل انتقل من تطرف معيب هنا إىل تطرف ، وكما ينبغي أن يكون، نيكان عند املسلم

  !معيب هناك
يقول إنه ال ، ونشأ على أنقاض املذاهب واالجتاهات النظرية مذهب مادي حبت

  !وال موجود إال ما تدركه احلواس، حقيقة إال حقيقة املادة
يف مبدأ النصف ولدت النظرية الداروينية ، وبسبب من هذا االجتاه، ويف تلك الفترة

  ! حيوانية اإلنسان- إىل جانب االجتاه املادي - مقررة ، الثاين من القرن التاسع عشر
قائماً على مادية ، اجلديد للحياة اإلنسانية" الواقعي " ومن مث صار التصور 

  !وحيوانيته كذلك يف ذات الوقت، اإلنسان
  ."الروح " مادية اإلنسان قائمة على إنكار 

 ال توجد حقيقة إال ما تستطيع احلواس - كما أسلفنا - هب املادي ففي عرف املذ
أو على األقل شيء ساقط من ، وما ال تدركه احلواس فهو غري موجود. أن تدركه
فال ضرورة ، ال تستطيع احلواس أن تدركه، وإذ كانت الروح شيئاً غري ملموس. احلساب

أو فليبقها للتندر ا ،  حسابه مجلةوليسقطها من، ألن يتعب اإلنسان نفسه يف اإلميان ا
  !بني احلني واحلني

 على التشابه بني تركيب جسم -  يف النظرية الداروينية -وحيوانية اإلنسان قائمة 
ذلك التشابه الذي أوحى لدارون يومئذ بأن اإلنسان حلقة من ، اإلنسان وجسم احليوان

" و " الظروف " لوال ،  احليوانيةوأنه حيوان أصيل يف. حلقات التطور احليواين وال زيادة
  !وال كرب خمه وتعلم الكالم، ما استقام عوده وال مشى على رجلني اثنتني" املصادفات 



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

٤٨  
اجلانب العلوي الذي ، والتقت النظرتان على إنكار اجلانب الروحي من اإلنسان

اه واختصاصه إي، ونفخة اهللا فيه من روحه، كان قائماً على تفرد اإلنسان يف اخللقة
  .ومتييزه على غريه من الكائنات، بالعناية

والتقت النظرتان كذلك على اهلبوط باإلنسان من آفاقه العليا إىل آفاق الضرورة 
بعد أن أزيل عن اإلنسان جانبه العلوي الذي كان يصله . احليوانية املقيدة احملصورة النطاق

  .عن احليوان" يرفعه " وكان من مث ، باهللا
ة اإلنسان وحيوانيته مجلة مذاهب يف االقتصاد واالجتماع وقامت على مادي

  .والسياسة وعلم النفس
قام ماركس وإجنلز يطبقان النظرية الداروينية يف االجتماع واالقتصاد على أساس 

 االقتصادي - وأن التطور . هي العنصر املسيطر على احلياة واإلنسان" املادة " أن 
وأن موقف اإلنسان . نسان فيها وال حرية له إزاءها قوة حتمية ال بد لإل- واالجتماعي 

، وأن مشاعر اإلنسان وأفكاره ومعتقداته ال تساوي شيئاً. من التطور اجلربي موقف سليب
إمنا الواقع هو املادة . حقيقياً" واقعاً " وال تؤثر يف خط سري البشرية ألا ليست 

  .واالقتصاد
ذي يزاوله الناس تراهم يقيمون عالقات يف اإلنتاج االجتماعي ال: " يقول ماركس 

فأسلوب اإلنتاج يف احلياة املادية هو . .حمدودة ال غىن هلم عنها وهي مستقلة عن إرادم
ليس شعور الناس . الذي حيدد صورة العمليات االجتماعية والسياسية واملعنوية يف احلياة

  . "و الذي يعني مشاعرهمـبل إن وجودهم ه، و الذي يعني وجودهمـه
وهو ان اإلنتاج وما : تبدأ النظرية املادية من املبدأ اآليت : " ويقول فردريك إجنلز 

فحسب هذه . يصحبه من تبادل املنتجات هو األساس الذي يقوم عليه كل نظام اجتماعي
النظرية جند أن األسباب النهائية لكافة التغريات أو التحوالت األساسية ال جيوز البحث 

وإمنا يف التغريات اليت تطرأ ، لناس أو يف حبثهم عن احلق والعدل األزلينيعنها يف عقول ا
  ."على أسلوب اإلنتاج والتبادل 

ذا التفسري املادي للتاريخ كان امتداداً وال شك للتفسري املادي احليواين ـه
  .لإلنسان

 وإنْ سعى إليهما فال قيمة لذلك. فليس يسعى اإلنسان إىل احلق والعدل األزليني
وأسلوب اإلنتاج هو . وإىل اإلنتاج املادي. وإمنا يسعى اإلنسان إىل الطعام. وال عربة به

وال شيء من ذلك كله . .الذي حيدد له وجوده ومشاعره وأفكاره ومثُله ونظمه وعقائده
  ..تبعاً لتطور وسائل اإلنتاج" متطور " وإمنا كل شيء . ألنه ال وجود لقيم ثابتة، ثابت
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٤٩  
فيقرر حيوانية اإلنسان كاملة يف ، طبق النظرية الداروينية يف علم النفسوقام فرويد ي

 يف -والطاقة اجلنسية . اإلنسان هو حقيقته" جسم " . التفسري اجلنسي للسلوك البشري
وهي ، ومن مث فهي املسيطرة على كيان النفس.  هي أعظم طاقات اجلسم- نظر فرويد 

  .احملرك األول لكيان البشرية
  .كل شيء يف حياة اإلنساناجلنس هو 

وحيرك عضالته . ويتبول ويتربز بلذة جنسية. الطفل يرضع ثدي أمه بلذة جنسية
وحني يصطدم هذا الشعور اجلنسي حنو األم . .ويرتبط بأمه بشعور جنسي. بلذة جنسية

أو " الضمري " وينشأ معها . حتدث عقدة أوديب. حيدث الكبت، بوجود األب وسيطرته
ألا تغطية مصطنعة ، وهي قيم كلها مزيفة. كما تنشأ القيم العليا كلها .الذات العليا

  !!لشعور اجلنس الكمبوت حنو األم
ويف السياسة راح قوم من املفكرين يشجعون االستعمار والسيطرة والتوسع على 

قائلني بوجوب  ) Survival of the Fittest( أساس فكرة الصراع الداروينية وبقاء األصلح 
كما أخذ اليساريون فكرة الصراع هذه فرمسوا .  اجلنس األبيض ألنه أصلح للبقاءسيادة

 - الذي يؤدي يف النهاية إىل سيادة طبقة معينة ، على أساسها نظريتهم يف الصراع الطبقي
  . وحمقها جلميع الطبقات- هي طبقة الربوليتاريا 

 حىت - ن وحيوانيته  القائمة على مادية اإلنسا- وهكذا اتسعت النظرية الداروينية 
  .)٩٥(مشلت يف الواقع كل اجتاهات الفكر األوريب وكل مناحي احلياة 

  
°   °   °  

  
  .وكان ال بد أن تصل هذه العدوى إىل الفن يف أثناء الطريق

 هو حماولة البشر لتصوير اإليقاع الذي يتلقونه يف -  كما قلنا من قبل -فالفن 
  .قائق الوجودأو من تصورهم حل، حسهم من حقائق الوجود

وإذ كان هذا هو اإليقاع الذي تلقاه الناس يف حسهم يف القرن التاسع عشر 
وانقطاع صلته ، واحنصار عامله يف هذه األرض،  حيوانية اإلنسان وماديته-والعشرين 

وسلبيته إزاء قوة ، ونفي التفرد والتميز عن عامل احليوان، ونفخ النفخة العلوية عنه، خبالقه
وتبعيته احلتمية ، وعدم جدوى ما يؤمن به من حق وعدل أزليني، قتصاد اجلربيتنياملادة واال

وعدم ثبات قيمة من القيم اليت ، "املستقلة عن إرادته " لألوضاع االجتماعية واالقتصادية 
                                                 

  " .معركة التقاليد " يف كتاب " جولة مع التاريخ "  انظر بالتفصيل فصل  )٩٥(
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٥٠  
 إذ كان هذا هو - وسيطرة الدوافع احليوانية عامة واجلنسية خاصة على سلوكه ، يؤمن ا

فقد كان فنهم بالضرورة هو حماولة التعبري عن هذه ،  الناس يف حسهماإليقاع الذي تلقاه
  !الفنية يف القرن التاسع عشر والعشرين" الواقعية " ومن مث كانت ، اإليقاعات

  !"حقيقته " قامت هذه الواقعية تزعم أا ستصور اإلنسان على 
صورة البطولة . لقد سئمت من الصورة املزيفة اليت كان يرمسها الفن القدمي لإلنسان

  !اخلارقة اليت تتمثل فيها الفضائل املثالية اليت ال وجود هلا يف الواقع
  !"احليوان " أما الواقع فهو هذا 

  !وفسره فرويد والتفسري املادي للتاريخ، احليوان الذي اكتشفه دارون
 -  أو دوافعه الفطرية بتعبري علم النفس احلديث - احليوان الذي حتكمه غرائزه 

، حقيقة قذرة دنيئة خسيسة، ي خيفي وراء القشرة املزيفة املصنوعة من النفاق والرياءوالذ
  .هي جوهره احلقيقي

أو احليوان الذي حتكمه أوضاع اجتماعية واقتصادية ال بد له فيها وال سيطرة له 
. وهي اليت ترسم له مثله وأفكاره وأخالقه وتقاليده وطرائق سلوكه وواقع حياته، عليها

  .وإمنا هو منها كالفرد يف القطيع،  ميلك من أمرها شيئاًوهو ال
  !ممتزجني يف كيان. .أو هذان احليوانان معاً

  
°   °   °  

  
وانطلقت هذه الواقعية يف محاسة حممومة تعمل على تشويه صورة اإلنسان وحتطيم 

  .بطولته
ناً فتربزه من كانت تفِْرز شخصاً معي. .أو خرافة بدائية" إقطاعية " البطولة خرافة 

ألن ذلك كان . وترسم له صورة غري حقيقية من الفضائل الومهية" العادية " الصفوف 
، ويؤمن بأن هذا الفرد كائن قائم بذاته، "اموع " الذي ال حيترم كيان " الفرد " عصر 

  .غري مستمد كيانه من ذلك اموع
انت متأثرة كذلك بنظرية الفرد ك. .والفضيلة املثالية خرافة إقطاعية أو خرافة بدائية

  .أو كانت متأثرة خبرافة أخرى امسها الدين. .املمتاز الذي ال وجود له يف واقع احلياة
  ..وينبغي حتطيم هذه وتلك

وهذا الفرد العادي بنقائصه ! ينبغي حتطيم البطولة الفذة ألا إهانة للفرد العادي
  .ليه األنوارهو البطل احلقيقي الذي جيب أن تسلط ع، وفضائله
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٥١  
أو أنه غري ! وينبغي حتطيم الفضيلة الفذة ألا اام للفرد العادي بأنه غري فاضل

 -وهو شخص .  هو املقياس-  بنقائصه وفضائله -والفرد العادي ! فاضل مبا فيه الكفاية
ومن مث تكون .  نفعي انتهازي منافق خمادع ضعيف ملتٍو غري مستقيم-يف أغلب حاالته 

  )٩٦(! ئل احلياة اليت يتصف ا البطل الذي تسلط عليه األنوارهذه هي فضا
فقامت حتطمها . .وجن جنون هذه الواقعية احملمومة من صور أبطال التاريخ

  .وتشوهها
والبشرية ينبغي أن تكون . ألم يعرضون صوراً نقية بيضاء! األنبياء والرسل خرافة

  !ملوثة شائهة
فلنبحث لكل !  فلتكن نظافتهم هي اخلرافةأو إذا مل يكونوا هم أنفسهم خرافة

ونسلط عليها ، ولنجعلها هي موضع العناية واإلبراز. واحد منهم عن سقطة أو سقطات
  !وحدها األنوار

أو إذا مل . للبشر" العادي " ألم صور خارقة للمستوى ، وعظماء األمم خرافة
ستخرج منها شيئاً من لن" اخلفية " فلنبحث على األقل عن حيام ، نقل إم خرافة

  !أي حيوانيتهم. ."آدميتهم " القاذورات نثبت به 
  !يف ذاته خرافة" اإلنسان " و 

فلتهبط معه . .واستعالء وترفع، ال ينبغي أن خيدعنا مبا يدعيه لنفسه من مثل ومبادئ
وشعر أو ، إىل دوافعه الفطرية اليت حتركه سواء رغب أم مل يرغب. احلقيقية" أصوله " إىل 

. .فلنترك الثمار اجلنية واألزهار األرجية والفروع الباسقة واألوراق النضرة. .مل يشعر
  !يف البذرة الغارقة يف الطني. .إنه هناك. ولنبحث عن األصل. فذلك كله مظهر زائف

  
°   °   °  

  
  . ال الشخص املتميز-البطل يف القصة احلديثة هو الشخص العادي 

" وال يف مجيع حاالته مع التسوية ، ت ارتفاعهوهو الشخص العادي ال يف حاال
 -وإمنا هو الشخص العادي معروضاً . .يف إبراز مكامن الضعف ومكامن القوة" الرتيهة 

ومرسومة لوحاته من هذه الزاوية وحدها ،  من نقطة الضعف املسيطرة عليه-يف الغالب 
االرتفاع قليلة وعدمية هو أن ساعات : مع احلرص على إبراز معىن معني . أو بصفة غالبة

وأن الذي يؤثر يف خط احلياة فعالً هو حلظات الضعف الكثرية ، األثر يف واقع احلياة
                                                 

  .احلديثة " الواقعية " وهو أحد املذاهب " الطبيعي " ذهب  تلك نظرية امل )٩٦(
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٥٢  
 خللل يف نفسه جيعله - وأن الشخص الذي يشذ عن هذا اخلط . املتجمعة يف جمموع األفراد

ويسري .. . سرعان ما يتحطم ويندم على ما كان منه من شذوذ وغفلة- ! يؤثر االرتفاع
  !ينتحر. .أو! ع القطيعم

الذي يصور احلياة كلها شهوة جنس عارمة تبحث . وهذا كله غري األدب اجلنسي
وهبوا ، لورنس. ـه. من أمثال د، والذي ختصص له أدباء كاملون، عن املتاع املسعور

وأن ، "واقعيون " زاعمني أم كتاب . .كل طاقتهم اإلنتاجية هلذا اللون الدنس من املتاع
  ! الواقع احلقيقي لإلنسانهذا هو

°   °   °  
  

  .احلديثة يف الفن الغريب والفكر الغريب كله" الواقعية " تلك صورة 
، وأياً ما كانت الدوافع اليت أدت إىل هذا التصور حلقيقة اإلنسان واحلياة اإلنسانية

جليل من البشرية مصاب بشىت أنواع الشذوذ ، فمما ال شك فيه أنه تصور منحرف
وشىت أنواع االختالل يف حياته االجتماعية واالقتصادية ،  والفكري والروحيالنفسي

  .واالضطراب العنيف يف القيم واملعايري، والسياسية
بالقيم واملبادئ العليا ، تصور جيل كفّره الواقع السيئ الذي عاش فيه بضعة قرون

  .كما كفره باهللا والعقيدة، كلها
،  احلياة ضرب عشوائي ذات اليمني وذات الشمالجيل علمه هذا الواقع السيئ أن

  .ي زمحة الصراعـوكل بقدر ما يستطيع أن ينتهب ف، كل بقدر ما يستطيع أن يضرب
يسري خمتل اخلطى وينظر زائغ البصر وختتلط يف . .جيل شارد آبق مذهول مصروع

  .رأسه األشياء
هو التحطيم من العبودية " التحرر " فيحس أن ، جيل خارج من عبوديات شىت

. .ألن كل شيء وكل قيمة تذكره بقيد العبودية البغيض. .الشامل لكل شيء وكل قيمة
يستعبد نفسه . . إىل أن يستعبد نفسه من جديد-  ألنه مل يتحرر حقيقة بعد - وينتهي 

  .على األقل لشهوة اإلباق والتحطيم
فظن أنه ، هافتنته الكشوف العلمية اليت وصل إلي. .وهو فوق ذلك كله جيل مغرور

 فال بد أن يكون كل تفكريه -  ما دام خيترع ويكشف - وأنه ، قد ملك قياد نفسه
  .وكل ما خيطر يف باله فهو صواب، حقيقة
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٥٣  
ولكن تصوراته املنحرفة ال ينبغي أن . .وقد يكون هذا اجليل معذور أو غري معذور

 ال -العطف عليه  مع -كما أن هذيان احملموم ، تكون دستوراً للفكر واحلياة البشرية
  .ينبغي أن يؤخذ على أنه تفكري سليم

°   °   °  
  

  .والتصور اإلسالمي لإلنسان واحلياة البشرية ال ميكن حبال أن جياري هذا االحنراف
وال واقع جيل من أجيال ، وال واقع مجاعة، إن اإلسالم ال ينظر يف واقع فرد

ومن مث ال يأخذ .. .عة وكل جيلولكنه جيعل يف حسابه واقع كل فرد وكل مجا. البشرية
  .واقع جيل منحرف على أنه واقع البشرية

واإلسالم ال يأخذ واقع فرد وال واقع مجاعة وال واقع جيل من أجيال البشرية على 
" صحيحة " وال على أنه حقيقة ، الوقوع ما دامت قد وقعت بالفعل" حتمية " أنه حقيقة 

  !الوجود رد أا موجودة بالفعل
فاألمر الواقع قد يكون خطأ . ال يفرض نفسه على اإلسالم أبداً" األمر الواقع " إن 

ويظل خمطئاً ولو . وال أحقيةً يف أن يوجد" حجيةً " فال يعطيه وقوعه ، من أوله إىل آخره
وإال فالذباب . ليس مزية يف ذاته بالنسبة لإلنسان" الوجود " إن جمرد ! بقي ألف عام

الوجود على . .وإمنا املزية هي الوجود على صواب! لسامة موجودةوالعناكب ا. موجود
ينحرف عن مستوى اإلنسان فهو " منحرف " واقع " وكل . "اإلنسان " مستوى 
  !وال ميكن أن يكون صواباً رد أنه هو املوجود، خاطئ

 ال - والذين يؤمنون بأن ما وقع بالفعل هو الشيء الوحيد الذي كان ميكن أن يقع 
وإمنا على ، أساس املفهوم الديين الذي يقول إنه ال يقع يف الوجود إال ما قدره اهللاعلى 

اليت جتعل األطوار االجتماعية واالقتصادية والفكرية والسياسية ، أساس حتمية التطور
 أولئك ال يؤمنون -واخللقية أموراً حتمية يف طريقة وقوعها ويف أشكاهلا وقوالبها وترتيبها 

وإن تشدقوا باإلنسان وتقدم اإلنسان ومكانة اإلنسان وإرادة " باإلنسان " يف احلقيقة 
  !اإلنسان وسيطرة اإلنسان

 يؤمنون بسلبية اإلنسان -وفطنوا أم مل يفطنوا ، -  أرادوا أم مل يريدوا - إم 
سلبية ال متلك إال أن . .وما يسمونه حتمية التطور، املطلقة إزاء قوى املادة واالقتصاد

 دون أن يكون هلا أن تبطئ -  آلة احلياة - اآللة الضخمة الدائرة " تروس "  تتعلق يف
  .حركتها أو تسرعها أو تغري اجتاه الدوران
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٥٤  
!  سبحانه- ريثما خيرجونه فقط من كنف اهللا " اإلنسان " إم يتبجحون بدعوى 

واإلنتاج أقدام االقتصاد واملادة . . مث يلقون به بعد ذلك يف طني األرض تدوسه األقدام- 
  !على أحسن الفروض" الدولة " أو أقدام . .املادي

وال يقع يف الكون إال ما . نعم. .واإلنسان يف عرف اإلسالم خاضع لقدر اهللا
إجيايب إزاء كل قوى ، ولكن اإلنسان مع سلبيته الكاملة إزاء اهللا. )٩٧(نعم . .قدره
 السلبية ذاا يستمد إجيابيته بل إنه من هذه. وكل قوى االقتصاد، وكل قوى املادة، الكون

قد سخر له كل ما يف ، الذي هو سليب إزاءه، ألن اهللا، إزاء كل القوى احمليطة به
) ٩٨ " (وسخر لَكُم ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض جِميعاً ِمنه: " السماوات واألرض 

ِإنَّ اللَّه ال يغير ما ِبقَوٍم حتى : " يقة وجعله عنصراً إجيابياً يف احلياة يغري األمور عن طر
فُِسِهما ِبأَنوا مريغوعنصراً فعاالً يؤثر فعله يف صورة احلياة على وجه األرض يف . )٩٩ " (ي

  ولَوال) "١٠٠" (ظَهر الْفَساد ِفي الْبر والْبحِر ِبما كَسبت أَيِدي الناِس : " الشر واخلري 
الَِمنيلَى الْعٍل عذُو فَض اللَّه لَِكنو ضِت الْأَردٍض لَفَسعِبب مهضعب اساللَِّه الن فْعد " 

ولَقَد كَرمنا بِني آدم : " الذي عناه اهللا حني قال " التكرمي " وذلك كله لون من . )١٠١(
زرِر وحالْبو رِفي الْب ماهلْنمحفِْضيالًوا تلَقْنخ نلَى كَِثٍري ِممع ماهلْنفَضاِت وبالطَّي ِمن ماهقْن 

) "١٠٢(.  
أدركته شقوة . واملخلوق البشري الذي يعيش يف الغرب اليوم ال يريد أن يؤمن باهللا

ر هدفه خروج البش، تصوراته الوثنية اإلغريقية اليت تصور احلياة صراعاً بني البشر واآلهلة
أو كالعبد ،  كالطفل الصغري- وأراد . من حكم اآلهلة واستقالهلم عنهم يف أمور احلياة

ألنه يرى هذا السند إهداراً لكيانه ،  أن حيقق كيانه بأن يبعد عنه اليد اليت تسنده- اآلبق 
. دون أن حيس بأن أحداً مينحه القوة ويسنده، يريد أن يقف وحده ويسري وحده! اخلاص

ولكن ،  إن السماوات واألرض ليست مسخرة ألن اهللا هو الذي سخرهايريد أن يقول
  ...وقوته الذاتية" الذايت "  قد سخرها بعلمه -  اإلنسان - ألنه هو 

  !ولكنه ال خيطو خطوة واحدة حىت يقع. .نعم

                                                 
 " .القدر يف التصور اإلسالمي "  انظر بعد ذلك  )٩٧(
منهج التربية " يف اجلزء األول من كتاب " السلبية واإلجيابية " انظر  ] ١٣[  سورة اجلاثية  )٩٨(

  " .خطوط متقابلة يف النفس البشرية " فصل " اإلسالمية 
  ] .١١[  الرعد  سورة )٩٩(
   ] .٤١[  سورة الروم  )١٠٠(
  ] .٢٥١[  سورة البقرة  )١٠١(
   ] .٧٠[  سورة اإلسراء  )١٠٢(
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٥٥  
 جمن سلطان اهللا ونفوذه - يف وهم نفسه -إنه خيطو منتفشاً متبجحاً حىت خير 

حتيط به ، ال أول هلا وال آخر" حلتميات " إذا هو فريسة . .مث. .هومعزنته وسنده ووصايت
كلما أراد أن يرفع رأسه عادت مترغه يف ، وتضرب وجهه ضرباً يف الوحل، كاألخطبوط

  .الوحل من جديد
  ..اجلربية االقتصادية

  ..اجلربية املادية
  ...اجلربية التارخيية

  .."اجلماعية " اجلربية االجتماعية أو 
  .. النفسيةاجلربية

  ..اجلربية السلوكية
  !صاغراً بينما ينتفش انتفاشاً مضحكاً أمام قدر اهللا" لقَدِرها " كلها جربيات خيضع 

تعدد ألوان هذا اخلضوع املذل للقوى اليت تخِضع " العلوم " و " املذاهب " وتروح 
الً ال كيان له حىت يصبح هذا اإلنسان مه، حبيث ال ميلك نفسه إزاءها، اإلنسان حبتميتها

ومع ذلك تظل تتبجح هذه املذاهب والعلوم بدعوى . .وال وزن يف خط سري احلياة
  !!اإلنسان

  !له كيان" إنسان " أال أنه مسخ مشوه ال يرضى عنه 
  

°   °   °  
  

  .والواقعية اإلسالمية ختتلف عن هذه الواقعية البائسة يف نقطتني أساسيتني
  .وموقفه من اهللا والكون واحلياة وأخيه اإلنسان ،طبيعة تصورها لإلنسان: أوالً 

  .البشرية اليت ختتارها للتعبري الفين" للّقطات " طريقة تسجيلها : وثانياً 
ولكنا ، فأما طبيعة تصورها لإلنسان فقد حتدثنا عنها فيما سلف مبا فيه الكفاية

  :نلخصها هنا مرة أخرى 
  .وان وال هو باملالكال هو باحلي، فاإلنسان يف نظر اإلسالم إنسان

. ولكنه يتصرف فيه بطريقة اإلنسان، وهو يشتمل على شيء من طبيعة احليوان
  .ولكنه يتصرف فيه كذلك بطريقة اإلنسان، كما يشتمل على شيء من طبيعة املالك
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٥٦  
وفيه ، وإمنا فيه االستعداد للخري والشر. خملوق ليس شراً خالصاً وال خرياً خالصاً

، فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها، ونفٍْس وما سواها: " يف هذا الطريق أو ذاك القابلية ألن يسري 
  .)١٠٣ " (وقَد خاب من دساها، قَد أَفْلَح من زكَّاها

وهذه القبضة من طني . خملوق هو قبضة من طني األرض ونفخة من روح اهللا
الضرورات االقتصادية . . والشراب واجلنسضرورات الطعام. األرض ختضعه لضروراا

ولكن النفخة من روح اهللا ترفعه من اخلضوع الكامل ، واالجتماعية والبيولوجية والنفسية
يف هذه الضرورات تصرف " يتصرف " فتجعله ، والسلبية املزرية إزاءها، هلذه الضرورات
ات اهللا سبحانه اليت أودع وكلها من صف. .الفعال ذي القوة املوجه املريد، املالك ألمره

  .حني نفخ فيها من روحه العلية، شيئاً منها يف قبضة الطني
 يصور اإلنسان على هذه الصورة - والفن اإلسالمي -ومن مث فالتصور اإلسالمي 
حلظات ، يصوره يف حلظات ضعفه وحلظات قوته. املزدوجة اليت هي طبيعته احلقيقية

واللحظات اليت يشرق ،  يلصق فيها بطني األرضاللحظات اليت، هبوطه وحلظات رفعته
  .فيها بنور اهللا
  ...ولكن

  ..وهنا النقطة الثانية اليت ختتلف فيها واقعية اإلسالم عن واقعية الغرب
إذا كانت العدسة املصورة اإلسالمية تلتقط اللقطات من هنا ومن هناك يف . .ولكن
  ...ريقة التوجيهفهي ختتلف بعد ذلك يف ط، "واقعية " أمانة ودقة و 

ال ! على أا حلظة هبوط. .تلتقطها على أا كذلك، إا حيني تلتقط حلظة اهلبوط
  !على أا حلظة بطولة تستحق التصفيق واإلعجاب

، الثائرة على املثاليات الفارغة اليت كانت سائدة من قبل، إن الواقعية الغربية املنحرفة
لتتجمع وحتتشد لتبحث عن نقطة ،  الصورة الزائفةواحملمومة بالرغبة يف االنتقام من تلك

ها حنن : وتسلحها بالتفصيل وكأا تقول ، وتسلط عليها األضواء بشدة، الضعف البشري
، ها حنن أوالء قد انتقمنا من الصورة النظيفة البيضاء. أوالء قد انتصرنا على الزيف السابق

. .اً لنا باهلبوط عما جيب أن نكون عليهواام، اليت كان جمرد وجودها ااماً لنا بالنقص
 بكل ما نشتمل عليه من هبوط -فلنثبت ألنفسنا أننا . فلنحطم هذه الصورة الزائفة

ها حنن أوالء قد أثبتنا . . طبيعيون جداً وعاديون جداً وأسوياء جداً-وضعف وخسة 
 انتصار ما نشتمل فلنعلن. .أال فلنعلن انتصارنا. .مبا صورناه من صور اهلبوط، ذلك بالفعل

  !وصفة البطولة. بأن نضفي عليه صفة الشرعية، عليه من سوءات

                                                 
   ] .١٠ – ٧[  سورة الشمس  )١٠٣(
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٥٧  
  .الذي يوجه الفن الغريب والواقعية املنحرفة" الالشعور " هذا هو 

 املزرية جداً يف بعض ألحيان -إنه يضفي صفة البطولة على حلظة الضعف البشري 
،  يتهم نفسه أو يتهمه أحد بالنقصفبدالً من أن.  ليضلل نفسه عن حقيقة هبوطه املزرية- 

ألنه ، وهو ال يريد االرتفاع أو ال يقدر عليه، ويطالب نفسه أو بطالبه أحد باالرتفاع
بدالً من ذلك يقول إن االرتفاع خرافة واهلبوط هو احلقيقة . .أخلد إىل األرض واتبع هواه

  ."! ليس يف اإلمكان أبدع مما كان: " الواقعة السوية اليت يقال عنها 
ومع . .أما الواقعية اإلسالمية فهي ال تنكر أن حاالت اهلبوط هذه حقيقة واقعة

  .ألا يف حقيقتها حلظات هبوط، ذلك ال متجدها وال تسلط عليها األضواء
صورة بيضاء من . إن الواقعية اإلسالمية ال حتب أن ترسم صورة مزورة للبشرية

فما هكذا يقول القرآن ذته ! كال! رافسليمة من كل احن، نقية من كل شائبة، كل سوء
وخِلق : " إمنا يقول ! الذي يدعو للرفعة الدائمة واحملاولة الدائبة للتغلب على الضعف

زين ِللناِس حب الشهواِت ِمن النساِء والْبِنني : " ويقول ) ١٠٤ " (الِْإنسانُ ضِعيفاً
) " ١٠٥ (ِمن الذَّهِب والِْفضِة والْخيِل الْمسومِة والْأَنعاِم والْحرِثوالْقَناِطِري الْمقَنطَرِة 

ِإذَا مسه الشر ، ِإنَّ الِْأنسانَ خِلق هلُوعاً) " " ١٠٦(خِلق الِْأنسانُ ِمن عجٍل : " ويقول 
  ِإنَّ الِْأنسانَ لَظَلُوم كَفَّار) " "١٠٧ (صلِّنيِإلَّا الْم. .وِإذَا مسه الْخير منوعاً، جزوعاً

 وِإذَا أَنعمنا علَى الِْأنساِن أَعرض ونأَى ِبجاِنِبِه وِإذَا مسه الشر كَانَ يؤوساً) " " ١٠٨(
اِئماً فَلَما كَشفْنا عنه ضره وِإذَا مس الِْأنسانَ الضر دعانا ِلجنِبِه أَو قَاِعداً أَو قَ) " " ١٠٩(

 هسم را ِإلَى ضنعدي كَأَنْ لَم ر١١٠(م " " ( ها ِمناهنعزن ةً ثُممحا رانَ ِمنسا الِْأنأَذَقْن لَِئنو
كَفُور وسؤلَي هلَ، ِإن هتساَء مرض دعاَء بمعن اهأَذَقْن لَِئنو لَفَِرح هي ِإننع ئَاتيالس بذَه قُولَني

وراِت، فَخاِلحِملُوا الصعوا وربص ١١١ (ِإلَّا الَِّذين " " ( اَءهعد رانُ ِبالشسالِْأن عديو
) " " ١١٣ (دالً وكَانَ الِْأنسانُ أَكْثَر شيٍء ج) " "١١٢ (ِبالْخيِر وكَانَ الِْأنسانُ عجوالً

  .) "١١٤ (أَنْ رآه استغنى، كَلَّا ِإنَّ الِْأنسانَ لَيطْغى

                                                 
   ] .٢٨[  سورة النساء  )١٠٤(
  ، ] ١٤[  سورة آل عمران  )١٠٥(
   ] .٣٧[  سورة األنبياء  )١٠٦(
  ] .٢٢ – ١٩[  سورة املعارج  )١٠٧(
  ] .٣٤[  سورة إبراهيم  )١٠٨(
  ] .٨٣[  سورة اإلسراء  )١٠٩(
  ] .١٢[  سورة يونس  )١١٠(
   ] .١١ – ٩[  سورة هود  )١١١(
  ] .١١[  سورة اإلسراء  )١١٢(
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واقعياً إىل ، اإلنسان تصويراً صادقاً بارعاً عميقاً" نقائص " وهي كلها آيات تصور 

وهي أا نقائص ، ولكنها تصورها على وضعها الطبيعي احلقيقي.. .أقصى حدود الواقعية
  ..وهنا مفرق الطريق. ها اإلنسانينبغي أن يرتفع علي

وال تزور عن . إن الواقعية اإلسالمية ال تزعم أن اإلنسان خري كله ممحض من الشر
وتصوره . ولكنها تقول عنه إنه شر، تصوير هذا الشر يف أي تصرف من تصرفات اإلنسان

  .على أنه خطأ ال ينبغي أن يكون
وإمنا تعرف أنه . ه ممحض من الشرال تزعم أن اإلنسان خري كل. .مث مرة أخرى

ولكنها ال تسلط األضواء . وترمسه يف هذه اللحظة وتلك. خليط من هذا االستعداد وذاك
،  واللَّه يِحب الْمحِسِنني"! وإمنا على حلظة اإلفاقة من ذلك اهلبوط، على حلظة اهلبوط

سهم ذَكَروا اللَّه فَاستغفَروا ِلذُنوِبِهم ومن يغِفر والَِّذين ِإذَا فَعلُوا فَاِحشةً أَو ظَلَموا أَنفُ
أُولَِئك جزاؤهم مغِفرةٌ ِمن ربِهم ، الذُّنوب ِإلَّا اللَّه ولَم يِصروا علَى ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ

  .) "١١٥ (ن ِفيها وِنعم أَجر الْعاِمِلنيوجنات تجِري ِمن تحِتها الْأَنهار خاِلِدي
  

°   °   °  
  

  ..ال الواقع احملدود الصغري. .الواقع اإلسالمي هو الواقع الكبري
  .واقع الضرورة القاهرة وواقع األشواق الطائرة

  ؟فلماذا جنسم الواقع اهلابط ونغفل الواقع الرفيع، كالمها واقع يف حقيقة اإلنسان
  ؟أن ذلك هو الغالب وهذا هو القليل؟ ألة بالكمهل نأخذ املس

  .الواقع حقيقة ما يف ذلك شك
  .."اإلنسانية " إنه حقيقة . .ولكن االرتفاع فوق الواقع حقيقة كذلك"

وال تربر ، وندرة اللحظات اليت يرتفع فيها البشر عن الواقع ال تعين أا غري موجودة
، ث بالفعل فال بد من تسجيلها واإلشادة افما دامت حتد. احلياة" واقع " إغفاهلا من 

  .ووضعها موضعها احلق يف وزن األمور
أليست حلظات معدودة من حياته هي اليت تتفتح فيها ؟ هل كل يوم يزهر النبات

ولكن من يقول إن ندرة تلك اللحظات تربر إغفال ذلك الشذا العذب واملنظر ؟ الزهور
                                                                                                                            

   ] .٥٤[  سورة الكهف  )١١٣(
   ] .٧ – ٦[ سورة العلق  )١١٤(
  ] .١٣٦ – ١٣٤[  سورة آل عمران  )١١٥(
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٥٩  
وال تستمع بذلك ، ن حساا هذه اللحظاتوكم ختسر البشرية حني تغفل م؟ البهيج

وتتسابق ، وتتطلع إليها يف هلفة، وكم تكسب وهي تترقب الزهور املتفتحة؟ اجلمال املتاح
  ؟إىل االستمتاع ا بضع حلظات

وال يتضوع شذاها ، مث أليست الثمرة اجلنية ذاا نتيجة هلذه الزهرة اليت ال تتلبث
  ؟غري حلظات

ولكنها يف قلتها أحق . نعم. قليلة. النفوس" مثرات " عر و املشا" زهرات " كذلك 
  !باإلشادة وأحق بالتسجيل

: " وجاء ماركس وصفيه إجنلز يتحدثان عن واقعية املادية وواقعية االقتصاد .. ."
وليست ، إن وجود الناس هو الذي حيدد مشاعرهم" " إن حقيقة العامل تنحصر يف ماديته 

إن عالقات اإلنتاج ووسائله هي اليت حتدد الصفة . .ودهممشاعرهم هي اليت حتدد وج
  ."وهي اليت حتدد للناس مشاعرهم وأفكارهم وعقائدهم ، النهائية للمجتمع
  !ولكنه واقع صغري. .وذلك واقع

والواقع األكرب الذي أغفله ماركس أن النفس اإلنسانية ال ميكن أن تنحصر يف 
 وال ميكن أن تنحصر يف -ألساسية كما مساها  وهي املطالب ا-الطعام والكساء واجلنس 

وكل ما استوعبته من آراء ، وأن كل ما أنتجته البشرية يف تارخيها الطويل. نطاق املادة
وأن . وتعبري عن الواقع البشري الكبري، هو تعبري عن حاجة نفسية أصيلة، وأفكار وعقائد

.  شيء والبنيان شيء آخرولكن األساس، احلياة البشرية" أساس " االقتصاد قد يكون 
وإمنا هي سيكلوجية أو " أساسها " فضالً عن وجود قيم بشرية كثرية ليست اقتصادية يف 

  .ال تقل توجيهاً للناس يف حيام عن وقائع املادة وحقائق االقتصاد، روحية أو فكرية
 يرتل من. أما فرويد وعلم النفس التحليلي كله فيتتبع اإلنسان من أعلى إىل أسفل

: مث يقول لك . الثمرة اجلنية والزهرة األرجية واألغصان الباسقة إىل البذرة الغارقة يف الطني
  ؟ألست ترى معي البذرة الغارقة يف الطني؟ "الواقع " أليس هذا هو ! أنظر

أو ؟ ولكن من يقول إا تشبه الثمرة والزهرة واألغصان. نعم هذه البذرة حقيقة
 قد منع أن يفوح منها األريج العذب وتنعكس منها أج يقول إن استمدادها من الطني

  ؟واحلقيقة الواحدة هي البذرة والطني، هل كل ذلك ليس حقيقة؟ األلوان
. وال إن الفن ينبغي أن يصورهم مالئكة، وما أريد أن أقول إن البشر مالئكة... 

ادة باللحظات وأن تكون أكثر إش، ولكن الواقعية احلقة ينبغي أن تشمل الواقع الكبري
ألن الواقع األكرب يقول إن هدف احلياة ، الشفافة الرائقة منها باللحظات املعتمة الغليظة

، ليس جمرد استمرار احلياة على سطح األرض؛ وإمنا هو الوصول ا إىل مرتبة اجلمال
  .والكمال
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٦٠  
ضعف . غلبة النوازع الفطرية على املبادئ واملثل حقيقة. صراع اجلسد حقيقة

ولكن ارتفاعه فوق الواقع حقيقة كذلك يلمسها كل . سان ورضوخه لرتواته حقيقةاإلن
. .والفن ينبغي أن يشمل الواقع كله بال متييز. إنسان يف نفسه حني حيقق كيانه كإنسان

  .الواقع األكرب واألصدق يف التصوير
الفن من واقعيته السخيفة أن نغفل حلظات " تطهري " وما نعين حني ندعو إىل 

أو نصور اإلنسان ملكاً . أو نلغي تصوير املشاعر اخلسيسة من احلساب، لضعف واهلبوطا
وإمنا نعين أن يكون الضوء مركزاً على حلظات االرتفاع فوق ! كال. بال خطايا وال أخطاء

  .الواقع ال على اللحظات اهلابطة إىل عامل الضرورة
إا قصة شاب . ا نقولقصة مهزات الشياطني لعبد احلميد جودة السحار مثال مل

ولكنها رويداً رويداً تقع . وتتأذى روحانيته الصافية وتتحرج. متدين يقع حتت إغراء الفتنة
ويظل املؤلف يصور لنا . تصرعها وتكتم أنفاسها، حتت سيطرة الدفعات احلسية الغليظة
 ال ولكنه. حىت يقع يف اخلطيئة ويرتكب الفاحشة، مشاعر هذا الفىت بني الشد واجلذب

. وهنا الفارق بني الواقع الصغري والواقع الكبري! يتركك والضوء مسلط على منظر اجلرمية
منظر الفىت وهو يتلمس يف ظلمة . إنه ينهي القصة مبنظر التوبة. إنه يرسم لك حلظة اإلفاقة

وخري . كل ابن آدم خطاء: " مث يفتح الباب ليدخل منه النور . نفسه أضواء املغفرة
  .)١١٦(! مث يتركك والنور مسلط هناك. "لتوابون اخلطائني ا
  

°   °   °  
  

يف النفس " األسود " و " األبيض " ذلك موقف الواقعية اإلسالمية من تصوير 
حلظة االرتفاع على الضرورة وحلظة . .تصوير حلظة القوة وحلظة الضعف. اإلنسانية

  .الوقوع يف الضرورة
" وموقف " الطبقي " االقتصادي و أما موقفها من تصوير الصراع االجتماعي و

فإنه يهتدي بالروح ذاا اليت اهتدى ا يف تصوير . .من هذه القوى املتصارعة" اإلنسان 
  .األبيض واألسود يف نفس اإلنسان
مبا يضخم من القوى املادية واالقتصادية ويصغر من ، إن التفسري املادي للتاريخ

والقيم اخللقية ، وقيمة األفكار واملثل،  العقيدةومبا يصغر من قيمة، قوى اإلنسان إزاءها
وليس حقيقة على ، ولكنه حقيقة على املستوى الصغري احملدود! إنه كله حقيقة. .الروحية

  !املستوى الكبري لإلنسان
                                                 

  " .فوق الواقع " فصل " يف النفس واتمع "  من كتاب  )١١٦(
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٦١  
وحقيقة كل جيل يقطع نفسه من . .إنه حقيقة هذا اجليل من البشرية يف الغرب

دون إرادة منه وال " احملتوم " يسري به إىل مصريه  ،ي التيارـفينقذف ف، سند القوة الكربى
  .اختيار

ليس له إال مصري ،  ال يؤمن باهللا والعقيدة- وكل فرد -كل جيل من البشرية 
وال جيعلها مسخرة ، هو التضاؤل أمام كل القوى اليت ال يعصم منها إال اإلميان باهللا. واحد

حني ينقطع اإلنسان عن سند القوة . ن باهللالإلنسان بدل أن يكون هو مسخراً هلا إال اإلميا
. .واآللة. .غيالن االقتصاد واملادة واتمع والدولة. الكربى تأكله الغيالن يف األرض

يقف هلذه الغيالن ، وحني يرتبط ذه القوة الكربى ويستمد قوته منها. .والقيم املعكوسة
وال ،  إجيابياً يف الصراع معهاأو على األقل يكون عنصراً، الطاغية فال جيعلها تنال منه

  .يكون ضعيفاً مسلوب اإلرادة مقضياً عليه باخلضوع املطلق والتسليم
مل تعد العقيدة يف . وهذا اجليل من البشرية يف الغرب قد قطع صلته باهللا والعقيدة

. .ال تنظيماته االقتصادية وال االجتماعية وال السياسية. اهللا حتكم شيئاً من حياته الواقعة
ومن مث وقع فريسة . .وال قيمه اخللقية وال الفكرية. .وال سلوكه الفردي وال اجلماعي

  .للغيالن
ولكن ألنه وقف يواجهها . .التطور" حتمية " وهو مل يقع فريسة هلا ألن هذه هي 

من رأمسالية . .حىت وصلته إىل ما هو فيه اليوم، فأخذت ترتطم به وختتبط. بال سالح
وهو يف كلتيهما مستعبد هلذه القوة أو . ومجاعية طاغية يف الشرق، الغربفردية عاتية يف 

  ."اإلنسان " ال ميلك يف نفسه كيان ، تلك
على النحو الذي يريد أن يفرضه هواة ! ولكن البشرية مل تكن هكذا أبد الدهر

  !التفسري املادي للتاريخ على مجيع التاريخ
  !؟وإال فما شأن اإلسالم
 أخرجت اإلسالم يف اجلزيرة العربية يف ذلك الوقت من التاريخ أية حتمية هي اليت

  ؟وأخرجت األمة اإلسالمية إىل الوجود
  ؟واحتشاد القوى هلذا التجمع املنشود، شعور العرب بضرورة جتمعهم يف أمة

  ..فليكن ذلك
مث مل خترج لإلنسانية مثالً وال مبادئ وال عقائد وال . .كم أمة يف التاريخ جتمعت

  ؟اً متحققة يف عامل الواقع ال يف عامل املثالأفكار
واحتشدت طاقاا هلذا ، لقد جتمعت أمم كثرية يف التاريخ من قبل ومن بعد

  ؟فأيها قدم للبشرية من جتمعه ذلك دستور حياة شامل كالذي قدمه اإلسالم. التجمع
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٦٢  
اليت أخرجت هذا النظام على " احلتمية " أين كانت الضرورة . .وأهم من ذلك

  ؟الفريدة يف تاريخ البشرية كله، صورته تلك
" عاملي " اليت تؤدي إىل ظهور نظام ، أين كانت احلتمية يف القرن السابع امليالدي

فضالً عن ، يف أي مكان على األرض؟ ويدعوها ملبادئه ومثله، يتحدث إىل اإلنسانية كلها
  ؟شبه اجلزيرة الصحراوية البدوية يف ذلك احلني

" ية يف القرن السابع امليالدي اليت تؤدي إىل توزيع املال بني الناس أين كانت احلتم
ن اجلزيرة ـيف أي مكان يف األرض فضالً ع؟ "كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم 

  ؟العربية
ليعبد اهللا ، من كل عبودية على األرض" اإلنسان " أين كانت احلتمية يف حترير 

،  ثقل مادي أو معنوي يعوق حتقيق كيانه األمسىمتحرراً ضمريه من اخلضوع ألي، وحده
  ؟وينقص من قيمته كإنسان

، أين كانت احلتمية يف حترير املرأة من ظلم اجلاهلية وعدواا وافتئاا على كياا
وميارس يف واقع األرض حرية امللك وحرية ، لتعطيها كياناً إنسانياً يتصل مباشرة باهللا

وحرية ، وحرية الزواج، املة يف كل نشاط حيوي نظيفالتصرف املباشر واألهلية الك
  ؟الشعور بعواطف اإلنسان

وجعل ؟ أين كانت احلتمية يف حترير الرقيق من وضعه السيئ ومنحه كرامة اإلنسان
قانونه الذي يتحاكم إليه هو شريعة اهللا ال إرادة السيد كما كان احلال مع كل رقيق 

  ؟رار سواءشأنه شأن األح. .األرض يف ذلك الزمان
واإلسالم هو الذي أعطى هذه الكرامات كلها متطوعاً ، أين احلتمية يف كل ذلك

أو ، أو يثور هلا، ودون أن يطلب أحداً من أصحاب هذه احلقوق حقوقهم، دون قهر
  ؟الستخالصها من أيديهم" املالكني  " ـيصطدم ب

يف العامل كله يف وما التغري الذي حدث يف وسائل اإلنتاج يف اجلزيرة العربية بل 
 إىل تلك الثورة - على رأي ماركس وإجنلز -فأدى بطريقة حتمية ، ذلك الوقت

  ؟التحريرية الكربى اليت ال مثيل هلا يف التاريخ
  !وال تفسري مادياً للتاريخ، ال حتميات هناك! كال

وهب للناس هذه الدفعة التحريرية ،  املنعم الوهاب- سبحانه - إمنا هو اهللا 
  .ال عن قهر وال اضطرار، تفضالً منه ومنة ،الكربى

 مبوجب إميام -قاموا ، وأمدهم بدستورهم الذي يسريون عليه، وحني وهبها هلم
ال مقهورين ،  ينشئون هم نظمهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية-باهللا ودستوره 

ن وجدان القلب إىل وإمنا منشئني هلا من واقع إميام ؛ فتنتقل الفكرة اإلميانية م، عليها
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٦٣  
، وتصبح حقيقة واقعة يف التنظيم االقتصادي واالجتماعي والسياسي، واقع األرض

طليقة من القهر واحلتمية ؛ ويصبح ، والسلوك اخللقي، والسلوك الفردي واجلماعي
تنشئ هي األوضاع وال ختضع لألوضاع ؛ تضع ، اإلنسان قوة فاعلة موجهة مريدة

و قدر اهللا ـويصبح اإلنسان ه، وتلزم ما التاريخ واحلياة، ياةتفسريها هي للتاريخ واحل
  .الذي يفعل يف األرض ما يشاؤه اهللا
  ..تلك حقيقة قد حدثت بالفعل

الذي يفسر التاريخ مبعزل عن ، حقيقة ال يستطيع أن يفسرها التفسري املادي للتاريخ
  .وميعزل عن عامل الروح، اهللا والعقيدة

وال تنفي واقع ، لفكرة اإلسالمية اهللا من واقع البشريةومن أجل ذلك ال تنفي ا
  .الروح

°   °   °  
  

  .ومع ذلك فهي ال تصور واقع البشر بعني اخليال احلامل الغافل عن واقع األشياء
التطور " ال تتصور الناس أبطاالً كلهم يصارعون قوى املادة وقوى االقتصاد وقوى 

  .ةفيصرعوا بعصا سحرية امسها العقيد، "
  .فاإلسالم يعرف جيداً واقع احلياة البشرية! كال

يعرف أن الناس يضعفون عن الصراع ألنه مهمة شاقة ثقيلة عظيمة التكاليف يف 
لَو كَانَ عرضاً قَِريباً وسفَراً قَاِصداً لَاتبعوك ولَِكن بعدت علَيِهم : " النفس واملال واملتاع 

نبلُونكُم ِبشيٍء ِمن الْخوِف والْجوِع ونقٍْص ِمن الْأَمواِل والْأَنفُِس ولَ) " ١١٧" (الشقَّةُ 
اِبِرينِر الصشباِت ورالثَّم١١٨ " (و " (اِبِرينالصو كُمِمن اِهِدينجالْم لَمعى نتح كُمنلُوبلَنو 

) "١١٩(.  
. كثري منهم يؤثرون السالمة فيخضعون.. .ءوليس كل الناس يصرب على هذا البال

، ويتنازلون عن وجودهم، فيلغون كيان أنفسهم، خيضعون للقوى املسيطرة يف اتمع
  .ويصبحون مهالً من القطيع

  !وحني ذلك يصدق التفسري املادي للتاريخ
  ! ال يصبح ضرورة حتمية-  رغم ذلك - ولكنه 

                                                 
  ] .٤٢[  سورة التوبة  )١١٧(
  ] .١٥٥[  سورة البقرة  )١١٨(
   ] .٣١[  سورة حممد  )١١٩(
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٦٤  
  !لصراع يف كل مرة ويف كل جيلفليس من احلتم الضروري أن يضعف الناس عن ا

" والذي حيدث عملياً أم يهبون بني احلني واحلني حني يستيقظ يف كيام كيان 
وحيققون إنسانيتهم . .ويرتفعون على واقعهم الصغري بكل حتمياته وجربياته، "اإلنسان 

  .على درجات متفاوتة من االرتفاع
وال تكون احلقيقة أن ! فوامث هم حني يضعفون تكون احلقيقة أم هم قد ضع

 مستقلة عن إرادة -  على رأي ماركس وإجنلز -حتمية التطور قد أنشأت أوضاعاً 
  !اإلنسان

موجودون على مستواهم األعلى . .موجودون دائماً يف كل حالة" الناس " إن 
أو موجودون على . فينشئون هم أوضاعهم مبوجب ما يؤمنون به من عقائد ومثل

ولكن ال حيدث يف أية حالة أن يقوم . فتغلبهم األوضاع وجترفهم الطريقمستواهم األدىن 
 مث يفرض نفسه فرضاً على الناس -! ؟ أين يقوم إذن- تطور مستقالً عن كيان اإلنسان 

  !!حبكم حتميته وجربيته املستقلة عن إرادة الناس
  ..حلياة البشرية" الواقعي " وهذا هو التصوير 

دث يف حياة البشر من تطورات اجتماعية واقتصادية التصوير الواقعي لكل ما حي
وال يغفَلُ . تصوير ال يغِفلُ مكان الفرد يف حياة البشرية وال يغفل واقع اجلماعة. وسياسية

من ، ولكنه يصورها من منبعها احلقيقي، عن نقط الضعف ونقط القوة يف حياة اإلنسان
الذي " الواقع املادي " ال مما يسمى ، ياةداخل النفس اإلنسانية املتفاعلة مع الكون واحل

  .يفرض نفسه على اإلنسان واحلياة
حىت وهو يف حلظات ضعفه وعجزه وهبوطه ، وهذا هو التكرمي احلقيقي لإلنسان

ويظلل هذا الواقع مبا ، ألنه يصور الواقع من خالل وجوده اإلنساين. واجنرافه مع التيار
  .فكاريعتمل يف نفسه من ألوان املشاعر واأل

  !حلياة اإلنسان" اإلنساين " التفسري . .وهذا هو اخلليق خبليفة اهللا
  

°   °   °  
  

بل صورة واقعية عميقة . ال يرسم الفن اإلسالمي صورة مزورة للبشرية! كال
  .صورة تشمل اإلنسان كله يف مجيع حاالته ومجيع آفاقه. الواقعية

  .ةولكنها ال تسلط النور على الشر وجتعل منه فضيل
  .وال تسلط النور على الضعف وجتعل منه بطولة
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  .وال تغفل اجلوانب العليا من كيان اإلنسان

جيل طحنته ، مليء بالشذوذ واالحنراف، مث هي ال تأخذ واقع جيل معني
وحولته عن اإلميان مبا يشتمل عليه ، الصراعات االقتصادية واالجتماعية فأيأسته من نفسه

مث تقول إن هذا واقع . .وأخضعته لكل ضرورة مذلة،  الوحلومرغته يف، من عناصر الرفعة
  !البشرية

  .إنه واقع جيل معني من أجيال البشرية! كال
بكل ما فيه من نقائص ، والواقعية اإلسالمية على استعداد ألن ترمسه بأمانة كاملة

على أا نقائص وضعف وخسة : ولكن على هذا الشرط . وضعف وخسة وهبوط
  ! أا األمر الواقع الذي ال مفر منه وال أمل يف االرتفاع عليهال على. وهبوط

هلي اليت تفرض عليه هذا ، جبميع أجياهلا، إن أمانة اإلسالم للبشرية يف جمموعها
  ..املوقف إزاء هذا اجليل املنحرف وكل جيل

ولكنها تصوره مقيساً إىل ما ينبغي أن يكون عليه البشر . .إا تصور الواقع احلادث
  . حيام السويةيف

فهي حتمل يف . أن يكون عليه البشر ليس صورة خيالية مزورة" ما ينبغي " و 
وتسلط ، ولكن املهم أا حتمل عناصر القوة. .أطوائها عناصر ضعفها جبانب عناصر قوا

  .ألا هي احلقيقة باإلشادة والتسجيل، النور على هذه العناصر
حيمل . .ليت حدثت بالفعل يف واقع األرضواإلسالم حيمل يف فكرته ووقائعه ا

. .وصورة أيب بكر وعمر وخالد وعلي وعمر بن عبد العزيزصورة حممد بن عبد اهللا
حيملهم معه . التاريخ اإلسالمي وبطوالته" وقائع " وكثريين غريهم من . .وصالح الدين

س إليهم واقع أي ويقي. .صوراً للواقع الذي ميكن أن يصل إليه البشر بالتوجيه الصحيح
وذا الوزن ذاته يضع الناس يف لوحته . ليعطيه وزنه احلق يف ميزان القيم البشرية، جيل
وما جياهدون ، حبسب ما حيققون من كيام اإلنساين. .حبسب ما يستحقون. .الفنية

  .وإجيابيته الفعالة يف هذه احلياة، إلثبات رفعة اإلنسان وإشراقه
: فعالة يف التصور اإلسالمي أن تنتصر الفضيلة يف كل صراع وليس معىن اإلجيابية ال

أو ينتصر أصحاب . .سواء الفضيلة االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية أو اخللقية
  .أو ينتصر اخلري يف أية صورة من صوره. .العقيدة املنافحون عنها

  .فما هكذا يصور اإلسالم الواقع! كال
  .ويكون هناك سبب وحكمة يف كل مرة. .رةفقد ينهزم اخلري مرة ومرة وم
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٦٦  
واتقُوا ِفتنةً ال تِصيبن الَِّذين : " قد تكون هناك فتنة جائحة جتتاح احلق والباطل 

  .)١٢٠" (ظَلَموا ِمنكُم خاصةً 
ِليحِملُوا : " فييسر هلم النصر على احلق ، وقد يكون اهللا يريد أن يفنت الطغاة البغاة

هارزِة أَوامالِْقي موكَاِملَةً ي ١٢١" (م(.  
وقد يكون اهللا يريد أن ميحص املؤمنني ليحملوا العبء على سالمة ومتكن 

ِإنْ يمسسكُم قَرح ، وال تِهنوا وال تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ ِإنْ كُنتم مؤِمِنني: " واستعداد 
حقَر مالْقَو سم ِخذَ فَقَدتيوا ونآم الَِّذين اللَّه لَمعِلياِس والن نيا باِولُهدن امالْأَي ِتلْكو ِمثْلُه 

الظَّاِلِمني ِحبال ي اللَّهاَء ودهش كُمِمن ،الْكَاِفِرين قحميوا ونآم الَِّذين اللَّه صحمِليو " 
)١٢٢(.  

ولكن التصور اإلسالمي يؤمن بأن . .ن األسباب ما يكونوقد يكون غري ذلك م
وإمنا أعمار األفراد ليست هي . سنة اهللا يف نصر احلق وأصحابه سنة ماضية ال تتبدل

أن يؤدي " اإلنسان " وواجب . .واجلولة العارضة ليست هي اجلولة األخرية. املقياس
ويتحقق النصر يف ، ية يف طريقهامث تسري السنة املاض، دوره املطلوب منه يف عمره احملدود

  .وتظل القلوب يف كل جيل معلقة ذا الوعد ال تيأس من روح اهللا، موعده املوعود
، يف مجيع حلقاا وأجياهلا، وهكذا يشمل التصور اإلسالمي صفحة البشرية كلها

يع حية متحركة هادفة صحيحة الداللة يف مج، مترابطة متشابكة متداخلة يف اللوحة الكبرية
  .احلاالت

وال يكون متخذاً مقاييس ، ومن مث ال يكون جماوزاً للواقع وهو يرسم صوره الفنية
  .خيالية يقيس ا الناس واألوضاع واألشياء

                                                 
   ] .٢٥[  سورة األنفال  )١٢٠(
  ] .٢٥[  سورة النحل  )١٢١(
   ] .١٤١ – ١٣٩[  سورة آل عمران  )١٢٢(
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  .اجلانب الوجداين من اإلنسان هو بطبيعته أدخل اجلوانب يف موضوع الفنون

وأقرب وسائل التأثري هو تصوير .  هو العنصر البارز يف الفن"التأثري " فعنصر 
  .الوجدانات البشرية يف صورة مجيلة موحية تؤثر يف الوجدان

 تتخذ من كل شيء - احلاضرة " الواقعية "  وخاصة يف موجتها - ومع أن الفنون 
لب إال أن وجدانات البشر ما تزال رغم ذلك هي املوضوع الغا، موضوعاً للتعبري الفين

وإال انقلب علماً أو . وهذا أمر طبيعي بالنسبة للفن. على الفن يف كل لغة ويف كل جيل
  .فلسفة أو أي لون آخر من ألوان التعبري اخلارجة عن نطاق الفنون

وإمنا ، ليس املوضوع يف ذاته هو الذي حيدد نوع العمل إن كان فنياً أو غري فين
 مهما يكن - يتناوله الكاتب بربود الذهن فحني. الذي حيدده هو طريقة تناول املوضوع

 - ولو كان موضوعاً متعلقاً بالعاطفة -  فإنه ال يكون فناً - الذهن صافياً ومشرقاً وملاحاً 
وعلى العكس من ذلك ميكن أن يدخل . ألنه خياطب الذهن وحده وال يصل إىل الوجدان

 إذا استطاع الكاتب أن - ولو كان عن مادة مغرقة يف اجلمود - املوضوع يف دائرة الفن 
  .مث ينقل ذلك االنفعال بصورة مؤثرة تصل إىل وجدان اآلخرين، ينفعل هو به أوالً

والذي ينبغي أن ينقله إلينا الفن يف كل موضوع يتناوله هو ذلك اجلانب الوجداين 
ويدع للعلم والفلسفة والبحث الذهين . ال غريه من جوانب املوضوع. .احلي املنفعل املؤثر
اليت " النفس " ال تدخل فيه ، وكل جانب تسجيلي أو إخباري حبت، كل جانب جتريدي

  .انفعلت به مث رغبت يف نقل انفعاهلا لآلخرين
كما " الواقع " فتسجل ، ومن مث فإن املذاهب اليت تنحو حنواً علمياً خالصاً يف الفن

وال ،  يعنيها ما تنقل من الصوراليت ال" الكامريا " أو كما تراه ، تراه العني الذهنية الباردة
حالة تدرس . .أو كما يراه احمللل النفساين يف املعمل، تنفعل مبا تلتقط من األضواء والظالل

هذه املذاهب . .ال جتربة شعورية تعاش وتفرز هلا النفس إفرازات شىت وهي ضمها ومتثلها
ألا تنقص العنصر األول من ، لتنتج فناً رديئاً مهما يكن فيه من دقة وبراعة وجهد مبذو

  .وهو حرارة الوجدان: عناصر الفن 
وغريها نكسة يف عامل " الطبيعية " و " الواقعية " وقد كانت مثل هذه املذاهب 

، الفن متمشية مع النكسة الروحية والنفسية الشاملة اليت أصابت أوربا يف القرنني السابقني
( يف اخليال ويتخذ طابع االنفعال لغري املنظور بسبب نفرا احملمومة من كل شيء حيلق 

بغري " هو " كما " الواقع " ورغبتها احملمومة كذلك يف أن تلمس ) فيما وراء الطبيعة 
  !تزويق أو أضواء أو ظالل
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٦٨  
الواقع . "املادة " كله لتثبت فقط واقع " النفس " ألا تلغي واقع . .وهي نكسة

" اآلالت " وإمنا تسجله وتقدره ، ديره وال تقوميهالذي ال تدخل النفس البشرية يف تق
ال ، وتحول العني البشرية من مث إىل جمرد آلة علمية لاللتقاط والتسجيل، العلمية واألدوات

  !لتبدي رأيها أو تدخل بذاا يف عملية االلتقاط والتسجيل
متأثرة . .وتصغره إىل جانب املادة" اإلنسان " وهي نكسة كذلك ألا تلغي قيمة 

بل بالعكس ، اليت ال جتعل له قيمة أعلى من قيمة املادة، بالنظرة املادية احليوانية لإلنسان
يف حني ال ، خيضع له أراد أو مل يرد" حتمياً " ألن املادة تؤثر يف اإلنسان تأثرياً ، قيمة أقل

ع احلتمي وحسب قوانينها الذاتية ذات الطاب! يؤثر هو يف املادة إال برضاها ورغبتها
  !واجلربوت

ينبغي أن يرد للنفس اإلنسانية . .ينبغي أن يفيق من هذه النكسة" اإلنساين " والفن 
واعتبارها إزاء املادة بوصفها شيئاً . اعتبارها الذايت بوصفها قيمة كونية كربى. .اعتبارها

  !!مسخراً لإلنسان ال مسخراً له
تعود فتتخذ وزا من خالل " القيم " إن وحني يرد للنفس اإلنسانية اعتبارها ف

  ..وال يكون هلا واقع إال واقعها يف داخل النفس، النفس
اليت " العلمية " حقيقة ينبغي أن تكون مقررة يف األذهان كاحلقائق . .وهذه حقيقة

 إال إذا -  بالنسبة لإلنسان -فليس شيء موجوداً أصالً . يتعبدها الناس يف هذا الزمان
  .فس وانفعلت به وحتركت مستجيبة لهوجد يف الن

إنك تقول عنه إنه مجيل حني ينفعل به حسك . ."اجلميل " خذ هذا املنظر 
، وإال فهو غري مجيل. أنت بوجوده يف داخل نفسك" حتس " حني . ويتحرك له وجدانك

  .أو غري موجود على اإلطالق يف عاملك النفسي
واقع " إا .  مشاعرك وحترك وجدانكخذ هذه الفكرة اليت متأل، ويف اجلانب اآلخر

ويؤثر قي شعورك . تعيشه وتتفاعل معه وتنفعل به، نفسي ضخم بالنسبة إليك" 
ولو مل يبصره أحد غريك ، بالنسبة إليك" الواقع " ومن مث فهو هو . وسلوكك وعملك

  .ومل يكن له عند غريك وجود
ثالية اجلوفاء اليت تنكر فلن نعود إىل الفلسفة امل!  ليست فوضى-  بعد - واملسألة 

ورؤية ، وإمنا هو جمرد رد االعتبار للنفس اإلنسانية.. .الوجود الذايت للعامل املادي احملسوس
 -ألنه ،  من خالل هذه النفس-  الذي ال شك يف وجوده الذايت - العامل املادي احملسوس 

. .أثرهم الوجداين ال يؤثر يف حياة الناس إال من خالل تأثرهم النفسي به وت- يف الواقع 
ألن الواقع أنه ال حيدث تغير يف حياة الناس املادية ، ورد االعتبار كذلك للوجدان البشري
  .وما فيه من رغبات، مبا فيه من طاقات، إال من خالل الوجود اإلنساين الشامل
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٦٩  
. ن خاصةوإذا قررنا قيمة الوجدان البشري يف احلياة اإلنسانية عامة ويف عامل الفنو

  .واملساحة اليت تشغلها يف رقعة الفن، نعود إىل احلديث عن الوجدانات البشرية املختلفة
إن التناسق يف لوحة احلياة البشرية يقتضي أن تكون الوجدانات اليت يصورها الفن 

ال مقصورة على لون معني من ، يف خمتلف حاالا وجماالا، شاملة لكل العواطف البشرية
وذلك هو الذي يليق بالواقعية احلقة اليت ينبغي أن ميارسها الفن يف تصويره . دانألوان الوج

  .)١٢٣(للحياة 
ويطلع على ، وخاصة احلديث منه، ولكن الذي يطلع على اإلنتاج العاملي يف الفن

األدب العريب املزور الذي يعيش يف هذه األيام بال هدف وال غاية وال قواعد وال ذاتية 
يرى أن لوناً واحداً من العواطف البشرية هو الغالب على هذه ،  مرسوممستقلة وال منهج

  .وهو عواطف اجلنس. .الفنون كلها
وأا طاقة من ، وما من شك يف أن عواطف اجلنس أصيلة عميقة يف الكيان البشري

من يقول إا الدافع األوحد . .ولكن. .أكرب الطاقات املوجهة ملشاعر الناس وسلوكهم
  ؟بالتأثري والتوجيهاملتفرد 

°   °   °  
  

بل يف ،  حقيقة عميقة يف حياة البشر-  جبميع أحواله ومجيع مستوياته - اجلنس 
سبحانَ الَِّذي خلَق الْأَزواج كُلَّها ِمما تنِبت الْأَرض وِمن أَنفُِسِهم وِمما ال : " كيان احلياة 
  .)١٢٤ " (يعلَمونَ

بل هي موجودة أيضاً يف ، ليست حقيقة بشرية فقط. .ر واألنثىالذك. .فاألزواج
" املادة " بل يقول العلم احلديث إا موجودة كذلك يف عامل . عامل احليوان وعامل النبات

ليحفظا ، متجاذبني على الدوام، متقابلني يف اخللقة، يف بناء الذرة من بروتون وإلكترون
كما حيفظ اجلنسان توازن احلياة يف عامل النبات واحليوان ، وتوازا" اجلامدة " بناء اخللية 
  .واإلنسان

إن يف ذرة كل عنصر من العناصر نواة : بل يقول العلم أغرب من ذلك وأعجب 
ثابتة يف مركزها وعدداً من اإللكترونات يدور حوهلا يف حلقات متوالية األبعاد بالنسبة 

فإذا كانت كل . لقات تكون دائماً ناقصةوإن احللقة األخرية من هذه احل، ملركز النواة
فقد تكون احللقة األخرية إلكترونني اثنني أو ، حلقة مكونة من مثانية إلكترونات مثالً

                                                 
  " .اجلمال يف التصور اإلسالمي : "  انظر الكالم عن التناسق يف الفصل التايل  )١٢٣(
   ] .٣٦[  سورة يس  )١٢٤(
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٧٠  
وإن أي عنصر ال يتحد كيميائياً إال مع العنصر الذي يكمل له حلقته األخرية ، ثالثة

  !! األحياءمتاماً كما يفعل األزواج يف عامل. .الناقصة حبلقته هو الناقصة
  !دقة معجزة يف اجلامد واحلي على السواء

 ليس هو احلقيقة الوحيدة - على كل عمقه يف كيان احلياة - ومع ذلك فاجلنس 
  !وال احلقيقة الغالبة يف البناء

وما مساحته احلقيقية ؟ هل هو وسيلة يف كيان احلياة أو غاية: فينبغي أوالً أن نسأل 
  ؟يف ذلك الكيان

  .ياة تشري إىل أنه وسيلة ال غايةكل حقائق احل
أو هو بدوره وسيلة لغاية . والتماسك هو الغاية. فهو يف بناء الذرة وسيلة للتماسك

  .هي تكوين الكون كله مبا فيه من طاقات وكائنات، أكرب
أو هو بدوره ، وهو يف النبات واحليوان وسيلة حلفظ النوع وحفظ النوع هو الغاية

  .وحتقيق القدرة اخلالقة القادرة، تنويع احلياة يف الكونوهي ، وسيلة لغاية أكرب
  .وليس غاية يف ذاته، وهو يف اإلنسان كذلك وسيلة حلفظ النوع وترقيته

جتعله يعيش كل أهدافه ، كل ما يف األمر أن اإلنسان وهب قوة واعية مدركة
رب من وتصبح أك، فتتسع مساحتها يف نفسه وتتعمق، ووسائله بوعيه ووجدانه مجيعاً

  .مثيالا يف عامل اجلماد والنبات واحليوان
 يف -  مثالً - ومن مث يأخذ اجلنس مساحة واسعة يف النفس اإلنسانية ال يأخذها 

  .عامل احليوان
عنيفة يف ، مبقدمات بسيطة، فبينما ينحصر يف عامل احليوان يف العملية اجلنسية ذاا

وعند الذكر بالصيام ، اب واحلملوينتهي عند األنثى باإلخص، غالب األحيان وفظة
إذا هو يف عامل اإلنسان مشاعر . .الكامل عن كل نشاط جنسي حىت حيل املوسم اجلديد

ومودة ، يدخل فيه شوق اجلنس. .وألوان من املشاغل، وفنون من الغزل، كثرية وعواطف
يه كما يدخل ف. .واإلحساس باجلمال، والتفكري يف وسائل اجلذب، ورغبة القرب، اإللف

وتنظيم اتمع الناشئ من . .التفكري يف األسرة واألبناء واألعباء. .التفكري يف نتائج اللقاء
ووضع القواعد النظرية والوسائل ، تنظيماً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، هذه العالقة

  .العلمية هلذا التنظيم
ن حاالته ال ولكنه يف أية حالة م. يأخذ مساحة واسعة يف النفس البشرية. .نعم

ال ينقلب من كونه وسيلة إىل أن يكون .  عن وضعه الطبيعي-  يف النفس السوية - ينقلب 
  !غاية
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٧١  
 ال يأخذ مساحته الواسعة ألنه يطغى على مساحات -  يف النفس السوية -مث إنه 

ولكن ألن النفس اإلنسانية هي هكذا واسعة شاملة ، أخرى خمصصة لغريه من املشاعر
دون أن يطغى شيء منها على ، تسع لكل املشاعر على نطاق واسعومن مث ت، فسيحة
  .ودون أن خيتل تناسقها األخري يف صفحة النفس، شيء

 ال يفسد -  السوية - حني يأخذ مساحة واسعة يف النفس - مرة أخرى - مث إنه 
ال يتحدد وال يتحيز بوصفه . ال ينفصل بذاته عن بقية املشاعر. تكوينها الطبيعي املترابط

اليت ، فذلك مستحيل يف النفس السوية املترابطة. جنساً خالصاً ال عالقة له ببقية النفس
ال تنفصل الروح عن اجلسم . يلتقي كل جزء فيها بكل جزء وكل هدف ببقية األهداف

وال تنفصل األهداف االجتماعية عن األهداف االقتصادية عن ، عن العقل يف باطن النفس
ومن مث ال يكون هناك جنس . ة والسيكلوجية يف واقع احلياةاألهداف الفكرية والروحي

  .)١٢٥(خالص يف أية حلظة من حلظات احلياة 
  .ذلك هو الوضع احلقيقي ملشاعر اجلنس

ولكن تفرضه احلقيقة . "الدين " وال يفرضه " األخالق " الوضع الذي ال تفرضه 
  .الواقعة اردة من كل اعتبار

فهي ليست مأذونة أن . ي أن تعاجل األمر على حقيقتهالصادقة ينبغ" الواقعية " و 
  .أو تتخيله كما يتراءى هلا وتصوره على هواها، ختدع الناس عن الواقع

إم كثرياً ما ينحرفون عن طبيعتهم : يف حياة البشر " واقعة " توجد حقيقة : نعم 
نة هلذا فيضخمون جانباً من جوانب وجودهم على حساب بقية العناصر املكو، السوية
وكأنه الشغل ، حىت يبدو كأنه هدف يف ذاته، يضخمون مثالً جانب اجلنس. الوجود

  .الشاغل واهلم املقعد املقيم
. والواقعية الصادقة ينبغي أن تصورها. ولكنها حقيقة منحرفة. هذه حقيقة. نعم

  !على أا احنراف. ولكن تصورها على حقيقتها
 بصرف النظر عن االعتبارات األخرى - ومع ذلك ففي داخل إطار اجلنس ذاته 

  . ال يكون اجلنس لوناً واحداً وال درجة واحدة- كلها 
والعيون اليت ، هناك الشهوة العارمة اليت تتمثل يف اجلسد اهلائج واجلوراح الظامئة

  .تطل منها الرغبة انونة

                                                 
تربية العقل " و " تربية الروح " فصول " منهج التربية اإلسالمية "  انظر اجلزء األول من كتاب  )١٢٥(

  " .تربية اجلسم " و " 



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

٧٢  
ر مبا تريد حىت تظف، اليت تعد العدة يف ترتيب وأناة، وهناك الشهوة اهلادئة املتدبرة

  .على مهل ودون استعجال
ولكنها متر يف طريقها على ، وهناك األشواق احلارة امللتهبة اليت تنبع من اجلسد

متتزج " العاطفة " ويعطيها قسطاً من " العكار " فيصفيها من بعض ما ا من ، القلب
  .بصيحة اجلسد امللهوف

ولكنها قد متر يف طريقها على ، وهناك األشواق الطائرة املرفرفة اليت تنبع من القلب
ولكنها تظل حمتفظة بكثري ، وقد خيلط ا بعض العكار، فيعطيها بعض هليبه احملرق، اجلسد

  .من الصفاء
وصارت صفاء مطلقاً ال ، قد صفّيت من العكار كله، وهناك إشراقة الروح احلاملة

ن اإلطار الذي تعشق اجلمال خالصاً حىت م. وإشعاعة ال تعرف القيود، يعرف اجلسد
  !يصب فيه

  !وال يقدر عليها التعبري، وهناك ألوان أخرى ال تدركها األلفاظ
ولكنها ختتلف ، تشترك يف األصل، وبني هذه األلوان املختلفة مئات من األحاسيس

  .)١٢٦" (فيما بينها أشد اختالف 
اين يربر تصوير مشاعر اجلنس كلها على أا م حيو، فأي مربر من عامل الواقع

والقصص العريب املمسوخ ، كذلك الذي يطفح به القصص احلديث يف العامل كله، مسعور
  ؟ املدخول

°   °   °  
  

  .واجلنس يف نظر اإلسالم حقيقة مهمة عميقة أصيلة
مما تنبت " املكونة لبنية الكون " األزواج " وقد مرت بنا اإلشارة القرآنية إىل 

ويف القرآن إشارات أخرى كثرية تتعلق حبقيقة . "ومما ال يعلمون ، ومن أنفسهم، األرض
   :اجلنس 

وِمن آياِتِه أَنْ خلَق لَكُم ِمن أَنفُِسكُم أَزواجاً ِلتسكُنوا ِإلَيها وجعلَ بينكُم مودةً " 
  .)١٢٧" (ورحمةً 

 مودة : "وقوله " لتسكنوا إليها : " وهذا النص يستحق وقفة عند قوله تعاىل 
  ."ورمحة 

                                                 
 " .اإلنسان بني املادية واإلسالم "  من كتاب  )١٢٦(
   ] .٢١[  سورة الروم  )١٢٧(
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٧٣  
 هو - بكل ما يوحيه من هدوء وسكون وطمأنينة واستقرار وراحة -السكن 

ليس التعب . إنه ليس مشغلة الفكر والبال. يف عامل اإلنسان" األزواج " اهلدف من خلق 
. ليس اللهفة الدائمة اليت ال ترتوي والظمأ الذي ال يهدأ. والعذاب والقلق واالضطراب

هو اهلدوء . .وإمنا هو السكن.  الذي يستنفد الطاقة ويورث اخلبالليس التطلع الدائم
ويقوي على أداء ، هو االستقرار الذي ميكّن اإلنسان من حتقيق أهداف حياته. .والراحة

  .هذه األهداف
. .الرمحة الندية واألنس اللطيف الودود. .والعالقة بني اجلنسني هي املودة والرمحة

خلق : " ق الذي يكون ِشقَّي النفس الواحدة املتوادين املترامحني يف هذا اجلو الراضي املشر
  ."لكم من أنفسكم أزواجاً 

"  هن ِلباس لَكُم وأَنتم ِلباس لَهن : "ويف نص آخر لون من العالقة مكمل لذاك 
)١٢٨(.  

اس فاللب. ففي هذه الكلمات القليلة تصوير بارع لعالقة اجلسد وعالقة الروح يف آن
وهو يف الوقت ذاته مفصل على ، وهو الستر الذي يستتر به. ألصق شيء ببدن اإلنسان
يلتقيان فإذا مها : والرجل واملرأة ألصق شيء بعضهما ببعض . قده ال ينقص وال يزيد

. ويف حلظة يذوب كل منهما يف اآلخر فال تعرف هلما حدود. جسد واحد وروح واحدة
  .تصال الوثيق الذي يشبه احتاد اللباس بالبسهومها أبداً يهفوان إىل هذا اال

ومها على . فهما من الناحية اجلسدية ستر وصيانة. كل واحد لآلخر، مث مها ستر
حيرص كل ، فليس أحد ستر ألحد من الزوجني املتآلفني. الدوام ستر روحي ونفسي

واه منهما على عرض اآلخر وماله ونفسه وأسراره أن ينكشف منها شيء فتنهبه األف
كما يقي الثوب ، ومها كذلك وقاية تغين كالً منهما عن الفاحشة وأعمال السوء. والعيون

  .البسه من أذى اهلاجرة والزمهرير
يلبسه صاحبه فيستريح . ومها بعد ذلك كاللباس يف تفصيله مضبوطاً على القد" 

ب ويكتسب به زينة ومجاالً تعجب صاحبها وتعج، ويتحرك نشيطاً يف حميطه، إليه
  .)١٢٩" (فليس أبدع من تصوير هذه املعاين كلها يف تشبيه واحد شامل عميق . الناظرين

  .)١٣٠" (ِنساؤكُم حرثٌ لَكُم : " ويف نص ثالث جانب آخر من هذه العالقة 
ويستعري له من عامل النبات صورة . وهنا يذكر الغاية من التزاوج وهي النسل

  !وشائج قرىب بعضها من بعضفهي كلها حياة ذات ، احلرث واإلنبات
                                                 

   ] .١٨٧[  سورة البقرة  )١٢٨(
  " .دية واإلسالم اإلنسان بني املا"  من كتاب  )١٢٩(
   ] .٢٢٣[  سورة البقرة  )١٣٠(
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٧٤  
  .يف تصور اإلسالم، الذكر واألنثى، ومن ذلك تكتمل صورة العالقة بني الزوجني

  
°   °   °  

  
وال يغفل اإلسالم عما حيدثه التجاذب الفطري بني اجلنسني من مشاعر وخواطر 

فما سار مع : ولكنه يقيسها مبقياسه الدائم الذي يقيس به كل شيء . وأفكار وسلوك
وما خالف هذا الناموس فهو . فهو صاحل وهو صواب، ناموس احلياة والكون، ناموسال

  .خطأ وهو عمل غري صاحل
ألن منهجه الذي يسري . وما يرف حوله من مشاعر وأفكار، إنه ال ينكر اجلنس

ال ، نظيفة ويف معرض النور، عليه يف معاجلة النفس هو االعتراف بالطاقات البشرية كلها
  .خمتلسة يف الظالممستقذرة وال 

وقد ، بكل ما تشتمل عليه من ميول ودوافع وطاقات، إن اهللا هو خالق الفطرة
ال لتكبت ويقطع ، لتؤدي دورها املرسوم هلا يف بنية الكون ونظامه، خلقها حلكمة وغاية

  .عليها الطريق
ألن هدف ، ولكن اهللا يف الوقت ذاته يطلب من هذه الفطرة أن ترتفع وتتهذب

 ليس جمرد - كما يعبر عنه اإلسالم وكما تقرره كل حقائق الوجود -  كله الوجود
  .والوصول ا إىل مرتبة اجلمال والكمال، ولكن رفعها وجتميلها، استمرار احلياة

وهو كذلك الناموس الذي يقيس به اإلسالم كل عمل . ذلك ناموس الكون األكرب
  .من أعمال اإلنسان

فهي سائرة مع اإلسالم يف .. .فكرة صاعدةو، وعمل صاعد، فكل شعور صاعد
  .طريقه

  . فهي منحرفة ضالة عن الطريق. .وفكرة هابطة، وعمل هابط، وكل شعور هابط
  .ومشاعر اجلنس ككل شيء آخر يف الناموس الكبري

كل ما . كل ما يؤدي إىل القوة والتماسك. فكل ما يؤدي منها إىل الصعود والرفعة
فهو . .ؤدي إىل مجال املشاعر وصفاء النفوس وطالقة األرواحكل ما ي. يؤدي إىل التوازن

  .ومطلوب، ومباح، مجيل
والضعف واالحنالل ، وكل ما يؤدي إىل اهلبوط والنكسة إىل عامل احليوان

وغلظ املشاعر وعرامة الشهوة اليت ختنق طالقة ، واالحنراف الذي يفَِقد التوازن، والتفكك
  .موحرا، ومنكر، فهو قبيح. .الروح
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٧٥  
باملعىن الضيق احملدود املتعارف عليه يف حدود األرض " خلقياً " وليس ذلك حكماً 

وإمنا هي أوسع من . فاألخالق يف اإلسالم ال تنحصر يف هذه احلدود. وما عليها من الناس
، إا جزء من الناموس الكبري الذي حيكم الكون واحلياة. ذلك جداً وأعمق يف بنية الكون

فاإلنسان ذاته جزء من . وال مفصالً على قد اإلنسان وحده، فصالً عنهوليست شيئاً من
  .يسري معه على ناموسه الشامل احمليط، بنية الكون

وال . حتدد األرض قيمها ومواصفاا، يف األرض" حملية " ليست األخالق صناعة 
وإمنا . تتقلب مقاييسها بتقلب أهواء البشر وأحواهلم وتطور أفكارهم" بشرية " صناعة 

وهي تلتقي مع الكون يف فطرته . هي صناعة كونية فطرها فاطر الكون واحلياة واإلنسان
  .)١٣١(فطرة التناسق والتوازن واجلمال : الشاملة 

 حتكمها األخالق اإلسالمية ذا - ككل شيء يف حياة اإلنسان - ومشاعر اجلنس 
  .املستمد من ناموس الوجود، املفهوم الشامل

وعلى ج غريه يف بقية ،  على ج خاص يف املسائل اجلنسيةفاإلسالم ال يسري
وإمنا يسري يف املسائل كلها على أساس نظرته املوحدة املتمشية مع الناموس . األمور
  .األكرب

وإذا ذحبتم ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. .إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء" 
  !)١٣٢" (ذبيحته ولريح ، وليحد أحدكم شفرته، فأحسنوا الذحبة

مجال األداء .. .أي اجلمال.. .واإلحسان املقصود هنا هو جعل الشيء حسناً
حىت يف ذبح الذبيحة وقتل القتيل ، اجلمال يف كل شيء. .ومجال اإلحسان ومجال التفكري

)١٣٣(.  
واإلحسان يف أمور اجلنس ليس إال واحداً من نواحي اإلحسان الكثرية اليت يطلبها 

  .ل والفعل والشعوراإلسالم يف القو
، فكما يشترطها يف التعامل املايل، وهو حني يشترط النظافة يف أمور اجلنس

وتعامل اإلنسان مع ربه ، والتعامل الدويل، والتعامل السياسي، والتعامل االجتماعي
  :وتعامله مع نفسه 

 "قَد ونَ أَفْلَحِمنؤالْم ،الَِّذين مِفي ه لَاِتِهمونَ صاِشعخ، الَِّذينو مِن هِو عاللَّغ 
 أَزواِجِهم علَى ِإلَّا، حاِفظُونَ ِلفُروِجِهم هم والَِّذين، فَاِعلُونَ ِللزكَاِة هم والَِّذين، معِرضونَ

ا أوم لَكَتم مهانمأَي مهفَِإن رغَي لُوِمنيِن، مى فَمغتاء ابرو لَ ذَِلكفَأُوِئك مونَ هادالْع ،
                                                 

  " .اجلمال يف التصور اإلسالمي "  انظر الفصل التايل )١٣١(
  .رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة  )١٣٢(
  " .قبسات من الرسول " يف كتاب " ولريح ذبيحته "  اقرأ فصل  )١٣٣(
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٧٦  
الَِّذينو مه اِتِهمانِلأَم ِدِهمهعونَ واعر ،الَِّذينو ملَى هع اِتِهملَواِفظُونَ صحي ،لَِئكأُو مه 
  .)١٣٤ " (خاِلدونَ ِفيها هم الِْفردوس يِرثُونَ الَِّذين، الْواِرثُونَ

نظافة . النظافة يف الفكر والعمل والشعور. ياةتشمل كل شؤون احل، قاعدة واحدة
ونظافة يف التعامل مع . ونظافة يف اجلنس. ونظافة يف املال. يف الصالة ونظافة يف اللسان

وما نظافة اجلنس إال واحدة من صنوف النظافة . .الناس يف رعاية األمانة وحفظ العهد
  .يف حسه مع اهللاليت جيب أن يعيش يف جوها املسلم املؤمن الذي يتعامل 

  
°   °   °  

  
فهي ليست قذرة يف ذاا حىت تستعبد . وليس مؤدى ذلك كله حترمي مشاعر اجلنس

وقد مرت بنا الشواهد الكثرية من اآليات واألحاديث عن نظافة اجلنس ، يف جمال النظافات
  .يف حس اإلسالم

اخل عالقة وليس مؤداه كذلك أال يتحدث اإلنسان عن اجلنس أو حيس به إال يف د
وإمنا تسبق الزواج مشاعر وأفكار وجتارب تؤهل له . فالناس ال يولدون متزوجني. الزواج

  .ومتهد له الطريق
  .ليست حراماً يف نظر اإلسالم" العواطف " وهذه 

  .وما يصحبها من أفكار وأعمال وسلوك، عواطف اإلعجاب واحلب
احلكم املستمد من . .وإمنا احلكم عليها هو احلكم عل كل عمل آخر وكل شعور

  :الناموس 
  ؟أم تنحرف عن الطريق؟ هل تؤدي الدور الذي يتفق مع فطرة الكون

 دف إىل حتقيق - وهي فطرية يف صميم اخللقة - فأما إن كانت هذه العواطف 
دف إىل ارتباط شقّي اإلنسانية يف عالقة نظيفة مثمرة منتجة ؛ دف إىل ، هدف احلياة

. متمشية مع الناموس، فهي طبيعية. .الشقني ودفعه يف طريق الصعودتقوية كيان كل من 
جزء من مهمة الفن ، واحلديث عنها ووصفها وإبرازها يف صورة فنية مجيلة موحية

  .اإلسالمي األصيل
بل جيعل من نفسه غاية مستقلة ، ال يسعى إىل غايته الطبيعية. .وأما إن كانت عبثاً
ألا ليست جزءاً من ناموس ، يست جزءاً من مهمة الفنفهي ل. .منفصلة عن كيان احلياة

  .احلياة
                                                 

   ] .١١ – ١[  سورة املؤمنون  )١٣٤(
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٧٧  
تقضي على أي " ضرورة بيولوجية " وناموس احلياة يف مسائل اجلنس أنه ليس 

  !حىت يف عامل النبات واحليوان، وضع
  ؟وإال ففيم كان اجلمال

  .فطرة احلياة اتلي خلقها اهللا. "الطبيعة " فطرة " اجلمال " 
  .ولكنها دف دائماً إىل اإلحسان يف األداء،  بقضاء الضرورةواحلياة ال تكتفي

  ؟أرأيت هذه الزهرة اجلميلة الفياحة الشذى املتناسقة األلوان
  ؟"ضرورة " أتظن أن ذلك 

وتساعد كذلك ! لتجتذب إليها النحل فينتج منها العسل غذاء وشفاء للناس: قالوا 
  !يف تلقيح النبات

بالقياس إىل النحل أن يكون يف الزهرة كل " رة الضرو" هل من ؟ فهل تظن ذلك
  ؟هذا اجلمال

وإنه ليحط على الزهرة األرجية الفاتنة كما حيط ، فالنحل خلْق متواضع! كال واهللا
  .على الزهرة العادية اجلمال

ميكن أن تتم يف " البيولوجية " وكل األهداف ! فليس مجال الزهرة إذن ضرورة
  . األزهارأبسط زهرة كما تتم يف أمجل
  ؟ورأيت هذه الطبيعة

  ؟رأيت محرة الشفق املبدعة ورأيت مجال الصبح الوليد
  ؟رأيت روعة اجلمال اليت تبهر األنفاس وز الوجدان

تراه يف الليل الساكن كأمنا تعمره ، والبحر املمتد إىل غري اية متسرب املوج
  ؟أو األشباح. .األطياف

وأطيافها ، وظلها، طعم السحر يف ضوئهاوذقت ؟ هل ذقتها. .والليلة القمراء
  ؟الساربة وحديثها املهموس

  ؟هل تظن ذلك ضرورة
  ؟واحلياة ممكنة ومستطاعة بغري هذا اجلمال، وأين هي الضرورة يف ذلك كله

  ؟...ورأيت هذا الوجه
تلك التقاطيع . .هاتان العينان احلاملتان اللتان يطل منهما عامل عميق األغوار

  ؟اليت تطل من وراء القسمات" الروح " تلك . .ملعىن املعربهذا ا. .املنسقة
  ؟وما الضرورة؟ تظن ذلك ضرورة
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٧٨  
من طعام وشراب وتنفس تتم يف أقبح وجه " البيولوجية " أليست كل العمليات 

  ؟وأمجل وجه على السواء
أليس يتحقق يف كل أنثى وكل ذكر بصرف النظر عن ذلك . نداء اجلنس ذاته. .بل
  ؟اجلمال

  ."مجال " وإمنا هو " ضرورة " إنه ليس  .كال
  .)١٣٥(؟ هو إحسان يف األداء ال جمرد األداء

الغربية " الواقعية " ومن مث ال يقبل اإلسالم تلك الفكرة املنحرفة اليت تقوم عليها 
وهدف يتحقق يف ذاته بصرف النظر ، فكرة أن اجلنس عملية بيولوجية خالصة، احلديثة

  .عن أية عالقة وأي ارتباط
  .تلك فكرة قائمة على أساس حيوانية اإلنسان وماديته

  .فهي آصل يف فطرة الكون وأعمق يف فطرة احلياة، أما فكرة اإلسالم
  

°   °   °  
  

والفن اإلسالمي يستطيع أن يتحدث عن املشاعر اليت تربط بني اجلنسني يف هذه 
  .احلدود النظيفة

  :احلديث وتلك قصة موسى مع ابنة الشيخ الصاحل مثل لذلك 
 امرأتيِن دوِنِهم ِمن ووجد يسقُونَ الناِس من أُمةً علَيِه وجد مدين ماء ورد ولَما" 
 لَهما فَسقَى، كَِبري شيخ وأَبونا الرعاء يصِدر حتى نسِقي لَا قَالَتا خطْبكُما ما قَالَ تذُوداِن

ثُم لَّىتفَقَالَ الظِّلِّ ِإلَى و بي را ِإنِلم لْتأَنز ِإلَي ٍر ِمنيخ فَِقري ،هاءتا فَجماهدِشي ِإحمت 
 علَيِه وقَص جاءه فَلَما لَنا سقَيت ما أَجر ِليجِزيك يدعوك أَِبي ِإنَّ قَالَت اسِتحياء علَى

صلَا قَالَ الْقَص فخت توجن ِم ِمنالْقَو الظَّاِلِمني ،ا قَالَتماهدا ِإحِت يأَب هأِْجرتِإنَّ اس ريخ 
  .)١٣٦.. " (.هاتيِن ابنتي ِإحدى أُنِكحك أَنْ أُِريد ِإني قَالَ، الْأَِمني الْقَِوي استأْجرت مِن

عواطف اإلعجاب بقوته ونبله . اه رجلفهنا عرض لعواطف أنثى نظيفة جت
 يف - وحدمها - مث أمانته املتمثلة يف حمافظته عليها وعلى عرضها وهي معه . .وشهامته

 - على طريقة األنثي احليية اخلجول - والفتاة تعرب عن هذه العواطف . الطريق إىل الدار
 عما - طريقتها  ب-ويقرها ويزوجها للرجل الذي أعجبت به وعربت . ويفهم أبوها عنها

                                                 
  " .ولريح ذبيحته " فصل " قبسات من الرسول " ب  من كتا )١٣٥(
   ] .٢٧ – ٢٣[  سورة القصص  )١٣٦(
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٧٩  
فريوية رواية ، مث جييء القرآن فيقر هذه العواطف وهذا السلوك. أحست حنوه من إعجاب
  .تقرير وصراحة وإثبات

، وعلى هذا النسق يستطيع الفن اإلسالمي أن يتحدث عن كل عالقة حب نظيفة
 وما تدفع كل واحد منهما إىل إبراز، وعن أثرها يف نفس صاحبيها، ال تنحرف وال تسف

وما تقوي من عزمية كليهما وتعينه على حتديد هدفه ، أمجل ما عنده من مشاعر وأعمال
  .وما تربطه باهللا. يف احلياة

 عن تقلبات تلك العاطفة بني الشد -  يف جمال الفن الواسع - كما يتحدث 
ما دام ذلك كله يف حدوده النظيفة . .واهلدوء واجليشان، واإلقبال والفتور، واجلذب
  .اجلارية على ناموس احلياة. .املضيئة املشرقةاجلميلة 

  
°   °   °  

  
  .ولكنه يستطيع كذلك أن يتحدث عن جماالت اجلين اهلابطة املنحرفة عن السبيل

  .تقتضي عرض األبيض واألسود من باطن النفس وواقع احلياة" الواقعية  " ـف
  :وتلك قصة يوسف 

 هو الَِّتي وراودته، الْمحِسِنني نجِزي وكَذَِلك وِعلْما احكْم آتيناه أَشده بلَغَ ولَما" 
 مثْواي أَحسن ربي ِإنه اللِّه معاذَ قَالَ لَك هيت وقَالَت اَألبواب وغَلَّقَِت نفِْسِه عن بيِتها ِفي
هالَ ِإن فِْلحونَ يالظَّاِلم ،لَقَدو تمِبِه ه مها وال ِبهأَى أَن لَوانَ رهرِه ببر كَذَِلك ِرفصِلن 
هنوَء عاء السشالْفَحو هِإن ا ِمناِدنِعب لَِصنيخقَا، الْمبتاسو ابالْب تقَدو هٍر ِمن قَِميصبد 

 عذَاب أَو يسجن أَن ِإالَّ سوًءا ِبأَهِلك أَراد من جزاء ما قَالَت الْباِب لَدى سيدها وأَلْفَيا
قَالَ، أَِليم ِني ِهيتداون رفِْسي عن ِهدشو اِهدش نا مِلهكَانَ ِإن أَه هقَِميص ٍل ِمن قُدقُب 

قَتدفَص وهو ِمن ِإنْ، الكَاِذِبنيكَانَ و هقَِميص ٍر ِمن قُدبد تفَكَذَب وهِمن و اِدِقنيا، الصفَلَم 
 ذَاـه عن أَعِرض يوسف، عِظيم كَيدكُن ِإنَّ كَيِدكُن ِمن ِإنه قَالَ دبٍر ِمن قُد قَِميصه رأَى

 تراِود الْعِزيِز امرأَةُ ِةالْمِدين ِفي ِنسوةٌ وقَالَ، الْخاِطِئني ِمن كُنِت ِإنِك ِلذَنِبِك واستغِفِري
 أَرسلَت ِبمكِْرِهن سِمعت فَلَما، مِبٍني ضالٍَل ِفي لَنراها ِإنا حبا شغفَها قَد نفِْسِه عن فَتاها
ِهنِإلَي تدتأَعو نكَأً لَهتم تآتٍة كُلَّ واِحدو نهنا مقَا ِسكِّينلَِتو جراخ ِهنلَيا عفَلَم هنأَير 
هنرأَكْب نقَطَّعو نهِديأَي قُلْنو اشا ِللِّه حم ا ذَاـهرشِإنْ ب ِإالَّ ذَاـه لَكم كَِرمي ،قَالَت 
ِني الَِّذي فَذَِلكُننتِفيِه لُم لَقَدو هدتاون رفِْسِه عن مصعتلَِئن فَاسو لْ لَّمفْعا يم هرآم ننجسلَي 
 عني تصِرف وِإالَّ ِإلَيِه يدعونِني ِمما ِإلَي أَحب السجن رب قَالَ، الصاِغِرين من ولَيكُونا
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٨٠  
نهدكَي بأَص ِهنأَكُن ِإلَيو نم اِهِلنيالْج ،ابجتفَاس لَه بره فرفَص هنع نهدكَي هِإن وه 
ِميعالس ِليم١٣٧ " (الْع(.  

ودفعة من دفعات العرامة احلسية اليت تنسى . قصة كاملة من قصص اهلبوط اجلنسي
  .يف ساعة الشهوة الغليظة كل اعتبار

وغلّقت . .وراودته اليت هو يف بيتها عن نفسه: وصراحة يف الوصف والتعبري 
وقال نسوة . .قال هي راودتين عن نفسي. .ولقد مهت به. .وقالت هيت لك. .باألبوا

فلما رأينه أكربنه وقطّعن . .قد شغفها حباً. .يف املدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه
وإال تصرف عين . .ولئن مل يفعل ما آمره ليسجنن. ولقد راودته عن نفسه. .أيديهن

  ..كيدهن أصب إليهن
  .قي شيء من الصورة مل يرتسم يف اخليال من خالل األلفاظما ب

  .ومع ذلك
  ؟يف هذه القصة اليت تتحدث عن هبوط اجلنس" اجلنس " فكيف جتد طعم 

هل جتد فيها ذلك العرض الذي يهدف إىل إثارة التلذذ باجلنس واإلعجاب بلحظة 
  ؟اهلبوط واملتعة باملشاعر املنحرفة والفطرة املوكوسة

 بالنفور من تلك الفطرة -ع مجال العرض ودقته وأمانته وصراحته  م-أم حتس 
  ؟املنحرفة والتقزز من ذلك اهلبوط

ن مشاعر اجلنس املنحرفة حني يراد التعبري عنها بطريقة ـذلك طريق التعبري ع
  .اإلسالم

  .بال إثارة جنسية وال تلذيذ وال إفساد، أمانة يف الوصف
  

°   °   °  
  

  ..ملتخصصوذلك يف حميط اجلنس ا
  ؟ولكن كم يشمل اجلنس من مساحة الوجدان ومساحة احلياة

  ؟لنقيس مساحته يف رقعة الفنون، كم قدره يف حقيقة الواقع
وال ، ال تصطرع يف نفسه الدوافع، هل يعيش اإلنسان حياته يف عامل اجلنس وحده

  ؟وال تتعدد اهلموم، تتداخل االنفعاالت
                                                 

   ] .٣٤ – ٢٢[  سورة يوسف  )١٣٧(
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حيام من االهتمامات اجلادة واألهداف حىت الفارغون التافهون الذين فرغت 

وإمنا تشتجر يف نفوسهم ، حىت هؤالء ال يقضون حيام يف مشاعر اجلنس وحده. .الكبرية
  !ولكنها أوسع من عامل اجلنس على أي حال،  تافهة نعم- رغبات شىت 

 أياً تكن - واإلنسان السوي ال يستطيع أن يعيش احلياة بعنصر واحد من نفسه 
اليت ال بد أن حتقق وجودها يف ،  ويغفل عناصر وجوده األخرى-  حسه ضخامته يف

  .مشاعر نفسه وواقع حياته ما دام يعيش
 ميدان واسع -  وهي إحدى طاقاا فحسب -وحدها يف النفس " احلب " فطاقة 

  .وكلها مجيل، وكلها مؤثر، كلها معِجب، شامل يفيض بأحاسيس شىت
  .اليت تعيش متجاوبة مع حقيقة الوجوداحلب هو بنية النفس احلية السوية 

  .يشمل كل الوجود. .ولكنه حب شامل
  ..وعالقته بكل البشرية. .وعالقته بالكون واحلياة. يشمل عالقة اإلنسان بربه

،  ميكن أن يستوعب فناً قائماً بذاته- وهو أحد ألوان احلب -واحلب اإلهلي وحده 
  .. صفحة احلياة ما شاء اهللا له البقاءباقياً يف، متكامالً مستوفياً كل عناصر الفن

ومبا يوسع من آفاقها حىت ، مبا يفيض على النفس من أنوار شفافة رائقة، هذا احلب
ال ، ومبا يرفع من كياا حىت تصبح وكأا نور خالص مشرق متأللئ، تشمل الوجود كله

وإنه . .شريةإنه عجيبة من عجائب األحاسيس الب. .تدخله عتامة اجلسد وال ثقلة الطني
  .لفي القمة من هذه األحاسيس

ومضة واحدة يف حلظة . .ومضة واحدة من هذا النور اإلهلي تشرق على قلب البشر
" الثقافات " تفعل يف النفس ما ال تفعله أجيال من التجارب واألحاسيس و . .خاطفة

  .واالطالعات اليت توسع مدارك النفس وتعمق صالا بالكون واحلياة
. .تضيء صفحة الكون كله يف باطن النفس. .فة كومضة الربقومضت خاط

الذي ال يعيه يف أحواله العادية وال يدرك ، وتصل اإلنسان بكل عمقه واتساعه ومشوله
وتنفذ إىل أبعد ذرات ، صلة تصل إىل أعماقه، تصله باحلقيقة الكربى اخلالدة. .حقيقة مداه

  .. هي والنفس شيء واحد ممتزج الكيانفإذا، ومتتزج بكل وشيجة حية يف النفس، وجوده
هذه الصلة العميقة حبقيقة . .هذه االرتعاشة الوجدانية الواصلة. .هذه الومضة

هذه . .هذه االنتفاضة املشرقة اليت تشع من خالل الطني املعتم فيتألأل وينري. .الوجود
. .باطل والظالمأشواك الشر وال، اإلشراقة الرائقة اليت تضيء لإلنسان طريقه بني األشواق

ولو مرة واحدة يف حياته ، أو ليست تعبرياً من تعبريات احلب اليت ميارسها اإلنسان السوي
  ؟املليئة بشىت املشاعر واالنفعاالت
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٨٢  
  ؟ألا حلظة من أروع اللحظات. أو ليست فناً من أروع الفنون

وهي يف . .لةلقد امتألت نفوس املتصوفة ذه املشاعر اجلميلة الرائقة الشفافة الواص
وإن كان قد فات كثرياً من املتصوفة قدرة األداء . .صميمها ذخرية للفن وذخرية للحياة

ألن الطبائع الفنية مل تتوفر فيهم على املستوى املطلوب ، الفين عن هذه املشاعر العالية
لصعود اليت تطيق ا، ولكنه فن قائم يف انتظار الطبائع املوهوبة. للتعبري عن هذا الفن الكبري

  .وجتيد التعبري عنه يف عامل الفنون، إىل هذا املرتقى السامق
، وأرضها ومساواا، جبباهلا وأارها وودياا" الطبيعة " املتمثل يف . وحب الكون

وجنومها وكواكبها أليس لوناً من ألوان احلب خيطر يف نفس اإلنسان السوي وميثل جزءاً 
  ؟حلياةاحلي الذي يعيشه يف ا" واقعه " من 

احلب الذي جيد نشوته يف التطلع إىل النبتة الصغرية تشق . .وحب الكائنات احلية
. .والثمرة اليانعة، والزهرة النابتة من الكَم، والورقة النابتة من الربعم، طريقها من الطني

 واحليوان الرشيق جيري خمتاالً، ه وحتنو عليهـوالتطلع إىل احليوان الوليد يتبع أمه وأمه تدلل
مبا ، والتطلع إىل الطري صافات ويقبضن. .واحليوان القوي الكاسر اجلسور، مزهواً برشاقته

أليس لوناً من ألوان احلب خيطر يف النفس ويشغل . .هلا من ألوان زاهية وحركات رشيقة
  ؟شيئاً من فراغها

. .احلب الذي ال يتجه إىل صديق معني وال صاحب وال منفعة. .وحب البشرية
وحتس حنوهم بوشائج القرىب ، حتب هلم اخلري، شمل الناس مجيعاً مبودة لطيفةوإمنا ي

تفيض ا النفس السوية أحياناً على ، أليس لوناً بل ألواناً من احلب. .واألخوة الودود
  ؟وال نقول كل األحيان وال غالب األحيان، األقل

بل واقع ،  احلياةوهو واقع له وزنه يف، أليس هذا احلب كله جديراً بالتسجيل الفين
ويعينها ، ألنه هو الذي يبين اإلنسانية على أصوهلا الصحيحة، يستحق التسجيل واإلشادة

  ؟على حتقيق كياا األمسى املذخور يف فطرا
 هو احلقيقة الوحيدة - وهو واحد فقط من ألوان احلب - هل احلب اجلنسي وحده 

  !؟جيلواحلقيقة الوحيدة اجلديرة بالتس، يف عامل النفس
الذين ال تتسع نفوسهم لغري مشاعر ، من يقول ذلك إال التافهون الفارغون

  !؟وحىت هؤالء ال تنحصر حيام يف مشاعر اجلنس. .احليوان
واألدب العريب ، إنه مسخ مشوه هذا األدب اجلنسي الذي متارسه الفنون األوربية

  ! مرسوماملزور الذي يعيش يف هذه األيام بال هدف وال غاية وال طريق
وذلك جانب من . .لقد كان األدب اإلغريقي يفسح جماالً واسعاً ملشاعر اجلنس

 وكانت -  رغم روعته الفائقة وعلو مكانه يف املقاييس الفنية - جوانب اختالالته الكثرية 
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ولكنها مع . أوربا وريثة التراث اإلغريقي حتافظ على سعة هذا اال اجلنسي يف فنوا

يطبق يف عامل النفس النظرة ، حىت ظهر فرويد. .موزونة إىل حد، "لة معقو" ذلك كانت 
وعندئذ انطلقت . ويفسر السلوك البشري كله من خالل اجلنس، املادية احليوانية لإلنسان

وتعري ، احليوانات املسعورة تلطخ صفحة الفن حبركات السعار اجلنسي املنهومة الطائشة
وترمسه ، لترمسه يف حلظة اجلنس وحدها، ملعنويةاحلسية وا" مالبسه " اإلنسان من كل 

  .عريان
، فيقلدون هذا السفه الفيت امللوث، مث جييء األدباء املزورون يف اإلنتاج العريب

  !وميألون إنتاجهم بالسعار احملموم الذي يستعفف عنه احليوان
يش  هو الوجدان الوحيد الذي جت- مبجاالته الصاعدة واهلابطة - وهل احلب وحده 

  ؟به النفس اإلنسانية
  ؟ومشاعر الصراع. .أال جتيش فيها مشاعر الكره

وهلا جماالت واسعة ، )١٣٨(الكره طاقة بشرية مساوية وموازية للحب يف الفطرة 
  .يف النفس واحلياة
حبسب ما ، ويكون خيراً مرة وشريراً مرة.  يصعد ويهبط- كاحلب - والكره 

  .يتوجه إليه
، حنو الشر املنبث يف األحياء، نسان حنو الفساد يف األرضفالكره الذي يتوجه به اإل
وواسع شامل يشمل كل ، هو كره نبيل كاحلب النبيل، حنو الظلم والطغيان واالحنراف

  .أمور احلياة
، واحلقد عليهم، والكره الذي يتحول يف نفس صاحبه إىل كراهية اخلري للناس

هو كره هابط . .افة والصعود والترفعوكراهية االستقامة والنظ، وكراهية كل شيء مجيل
  .منحرف شائه مريض

وأياً تكن نسبة أحدمها . واحلياة تعرف يف واقعها ألواناً من هذا الكره ومن ذاك
والتعبري الواقعي . فالكره وجدان له وزنه وثقله يف واقع النفوس وواقع احلياة، الغالبة

، واشتباكاا يف النفوس، عر الكرهالصادق عن احلياة ال بد أن يفسح جماالً لتصوير مشا
  .وإال فهو تعبري ناقص مبتور، وتأثريها يف أعمال الناس وسلوكهم ومشاعرهم

  
  

                                                 
منهج التربية " يف اجلزء األول من كتاب " خطوط متقابلة يف النفس البشرية "  انظر فصل  )١٣٨(

  " .اإلسالمية 
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  ...والصراع

  !إن الصراع يكاد يشمل كل احلياة البشرية
يصارع اإلنسان يف داخل نفسه ونوازعه ودوافعه املتداخلة املتعارضة اليت ال ميكن 

  !يف املرور" أولويتها " وحتدد ، إال أن تضبط وتنظم، ا يف وقت واحداالستجابة هلا كله
والقيم . .والتنظيمات والنظم. .يصارع الناس واألشياء. .ويصارع غريه يف احلياة

  !والقوى والتيارات
  !وال ميكن أن ختلو حياته حلظة واحدة من الصراع

ري كما يكون ويكون يف سبيل اخل،  يهبط ويصعد-  كاحلب والكره -والصراع 
  .يف سبيل الشر

وسعيها إىل ، وميلها إىل الشر، الصراع اخلير يقاوم يف داخل النفس رغباا املنحرفة
وإال فإا إن تركت وشأا هبطت ا ، والنفس ال بد هلا من توجيه دائم وتقومي. الفساد

باجلانب ) ١٣٩" ( ِبالسوِء  ِإنَّ النفْس لَأَمارةٌ. ".وانفصلن عن إشراقة الروح، ثقلة الطني
ما مل يتدخل اجلانب األرفع من هذه الفطرة لريدها عن ذلك السوء ، األدىن من فطرا

  .ويأمرها يف طريق اخلري
  .ويقاوم يف اتمع خمتلف أنواع الشرور

الظلم االقتصادي والظلم االجتماعي والظلم ، يقاوم الظلم جبميع أنواعه وألوانه
سادة ميلكون كل شيء وعبيد ال ميلكون . .يق الناس إىل سادة وعبيدالسياسي يقاوم تفر

  .إال الذل واهلوان واحلرمان
ويقاوم القيم الفاسدة اليت تستعبد الناس وتغلّهم عن حتقيق كيام اإلنساين 

فكلها عبوديات . أو الشهوات. .يقاوم العبودية للمال أو اجلاه أو السلطان. الصحيح
  .هلا فال ينطلق إىل آفاقه العليا اجلديرة بكيان اإلنسانيرسف اإلنسان يف أغال

ويقاوم التصورات الفاسدة اليت تقلب نظرة اإلنسان لنفسه ونظرته للحياة والكون 
  ..ونظرته إىل اهللا

، تقلب نظرته إىل نفسه فال يراها يف حميطها الشامل وال يقدر طاقاا حق قدرها
ويغفل عن ، وانبها ليحجب ا البعض اآلخرويربز بعض ج، فينحصر ا يف نطاق ضيق

  .تكاملها ومشوهلا وارتباطها بعضها ببعض

                                                 
   ] .٥٣[  سورة يوسف  )١٣٩(
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أو ال حيس هلما وجوداً على ، وتقلب نظرته للحياة والكون فال يتوجه هلما باحلب

 فوق - ويورثه ذلك ، فتنحصر نفسه يف حدود وجوده الضيق املغلق عن األحياء، اإلطالق
  .فنة يشمئز منها الكيان السليم أنانية مريضة متع-ضيق األفق 

وال يتوجه له بالعبودية اِحملبة اخلاشعة ، فال حيس حنوه باحلب، ويقلب نظرته إىل اهللا
املستمدة من هذا التسليم قوة وإجيابية يف ، املسلمة كياا له، املطمئنة إىل قدره، املتطلعة

،  كل ما خلق من األشياءاملتمثل يف اهللا سبحانه ويف" احلق " وال تدرك . واقع احلياة
  ..واملتمثل يف وجود الناس يف احلياة الدنيا ووجودهم يف اآلخرة يف دار اجلزاء

  .والصراع الشرير يتوجه إىل العكس
  .يكبت يف داخل النفس نوازع اخلري الفطرية ويسكت صيحة الضمري

  .ويقاوم يف اتمع كل نزعة إىل اخلري
  .رب اهللا ورسوله ويسعى بالفساد يف األرضوحيا. يقاوم احلق والعدل األزليني

  .ويؤيد الباطل وميكّن له
  .يؤيد تفريق الناس إىل سادة وعبيد. يؤيد الظلم االجتماعي واالقتصادي والسياسي

  .ويؤيد القيم الفاسدة ويفسح هلا اال
  .وينشئ التصورات الفاسدة وينشرها بني الناس

  .نيويشيع الفاحشة ويدعو هلا وحيببها للراغب
  .ويفسد عالقة الناس باهللا والكون واحلياة

  .وهذا الصراع يف اجتاهاته هذه وتلك واقع من أكرب الوقائع يف احلياة البشرية
 ولَوال دفْع اللَِّه الناس بعضهم ِببعٍض : "وحلكمة عليا أوجده اهللا يف األرض 

  .)١٤٠ " (علَى الْعالَِمنيلَفَسدِت الْأَرض ولَِكن اللَّه ذُو فَضٍل 
أو ، لركد اخلري وأسن وتعفن، ومصارعة اخلري له، فلوال الشر املوجود يف األرض

ترهل وضعف ومل تعد له إجيابية حقيقية يف احلياة وهذا الدفع الذي يدفع اهللا به الناس 
فال ، تجهو الذي حييي اخلري ويقويه وينشطه ويدفعه إىل العمل اإلجيايب املن، بعضهم ببعض
  .تفسد األرض

وإدراك هذه احلكمة العليا قمني بأن يفتح بصرية اإلنسان على مساحة واسعة من 
وجيعلها تدرك ارتباطات أكرب وأعمق وأمشل من جزئيات احلياة الصغرية ، احلياة والكون

ة اليت تستخدمها بعض الفنون الواقعية والطبيعي" العني اآللية " اليت قد تسجلها ، املتناثرة
                                                 

   ] .٢٥١[  سورة البقرة  )١٤٠(
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وحكمتها البعيدة العميقة اليت ، مكتفية ا عن مجال تلك االرتباطات وتناسقها وتوازا

مهما كان ، تفقدها وال شك الصورة اجلزئية املفرقة، متنح احلياة حركة ومجاالً وتكامالً
  .فيها من مجال العرض أو دقة التصوير أو براعة األداء

أو واقع ،  باطن النفس أو واقع اتمعسواء يف، وهذا الصراع كله جبميع ألوانه
ذو ، جمال واسع للتعبري الفين. .احلياة كلها مبا فيها من إنسان وحيوان ونبات ومجاد

  !مساحة واسعة تتضاءل جبانبها الفنون اجلنسية كلها وترتوي يف ركن من الصورة صغري
. . وحدهوقد اجتهت بعض املذاهب احلديثة يف الفن إىل هذا الصراع فتخصصت فيه

بل قصرته على جانب واحد منه هو الصراع الطبقي أو الصراع االقتصادي على أي 
  .حال

  .وذلك اختالل يف الصورة من جانب آخر
فليس معىن اهتمامنا بتصوير حقيقة الصراع أن نلغي جبانبها ما يعتمل يف النفس من 

 عن حصر جمال وهذا فضالً، وجدانات أخرى أمهها وجدان احلب الواسع الشامل العميق
  !الصراع يف هذا النطاق الضيق الذي خينق األنفاس

  !كله اختالل
  ؟ملاذا ال نصور حقيقة الواقع إن كنا نريد أن نكون واقعيني

  !لقد كان التفسري املادي للتاريخ حمنة الفكر األوريب يف العصر احلديث
 حصرها يف نطاق وقد ظل هذا التفسري يهبط باحلياة اإلنسانية ويضيق جماالا حىت

االقتصادية اليت " احلتمية " مث حصرها يف ، مث حصرها يف الصراع الطبقي، االقتصاد واملادة
  !تلغي وجود اإلنسان

أصبحت خالية من الوجود ، وكانت النتيجة أن الفنون اليت التزمت ذا التفسري
  !احلقيقي لإلنسان

روحه وال تأمالت فكره وال ال عواطفه وال انفعاالته وال اهتماماته وال سبحات 
فيما عدا الصراع الطبقي . .حىت نوازع جسده وأشواقه هلا حساب يف ذلك الفن

  !"مستقلة عن إرادة اإلنسان " االقتصادي الدائر يف دائرة حتمية 
  .عامل كريه يتقزز منه الكيان السليم لإلنسان

فهو حقيقة . يوما بنا من اعتراض على تصوير الصراع االقتصادي والصراع الطبق
ولكننا نقول فيها شبيهاً مبا قلنا من قبل . .من حقائق البشرية يف هذا اجليل أو يف أي جيل

  .عن فنون اجلنس
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وال يطغى على الصورة فيلوا . .نقول فيه إنه ينبغي أن يأخذ مكانه احلق وال زيادة

  .بلونه احملدود
ال على مستوى احليوان " اإلنسان " ونقول فيه إنه ينبغي أن يؤخذ على مستوى 

  !وال مستوى اآلالت
مجيالً خليقاً بأن يأخذ مكانه احلق " إنسانياً " وحني يلتزم هذه الشروط يصبح فناً 

  .يف لوحة الفنون
°   °   °  

  
، والفن اإلسالمي املنبثق من تصور اإلسالم الواسع الشامل للكون واحلياة واإلنسان

ويفسح اال ملشاعر .  من حمبة وكراهية وصراعيفسح اال للوجدانات البشرية كلها
ولكنه يضعهما يف موضعهما من ، وصور الصراع االقتصادي واالجتماعي، اجلنس
فيكون . لريسم يف بقية اللوحة مشاعر احلب الكربى وجماالت الصراع األكرب، الصورة

اً عن حقيقة ويكون أصدق تعبري، أكثر واقعية من تلك الفنون الواقعية الصغرية احملدودة
  .وأمجل تصويراً للحياة من سائر الفنون، احلياة العميقة الشاملة
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  .إن مل تكن أبرز مساته. .اجلمال مسة بارزة من مسات هذا الوجود

  ..واحلس البصري املتفتح يدرك اجلمال من أول وهلة وعند أول لقاء
  ؟كيف حيس به ويقدره؟ كيف يدركه

، واألضواء والظالل، حيسب املقاييس واألبعاد، يف دخل النفس" جهاز " هل مثت 
  ؟مث خيرج من حسبته بأن هذا مجيل وذاك خاٍو من اجلمال.. .واخلطوط واأللوان

. ال شك أن هناك حاسة يف باطن النفس تفطن للجمال وحتسه وتستجيب له
على طريقة الروح يف . . تفكريوإمنا تدركه بداهة بغري. ولكنها ال تحِسب وال تقدر

  .اإلدراك ال على طريقة الذهن ذي األبعاد واملقاييس
ولكنه ليس . ووضع شروط له ومقاييس، اجلمال" تقومي " وقد يتدخل الذهن يف 

فهو حني يقوم بوضع الشروط واملقاييس يستمدها يف احلقيقة . هو الذي يقدر يف احلقيقة
  .اجلمال ألول وهلة ودون تفكريمن البداهة الطليقة اليت تدرك 

أن يهب له هذه . .وتلك من عجائب اهللا املعجزة يف خلقة هذا الكائن البشري
كما ختفق العني ، املوهبة الفذة ؛ اليت تتجاوب مع روح الكون العميقة جتاوباً مباشراً

  !وحتقق األذن لألصوات، للضوء
ا النفس تتحرك الستقباله يف فرح وإذ، فإذا اجلمال منطبع يف احلس. .جمرد حملة. .حملة
حيثما تالقيا هش كل ، وكأن روح اإلنسان وروح الكون شقيقان متعارفان. وسرور

  !والتقيا يف عناق طويل، منهما لآلخر
"اِلِقنيالْخ نسأَح اللَّه كارب١٤١ " ( فَت(.  

ع له  فمن العسري أن توض-  ال الذهن - وإذا كانت البديهة هي املوكلة باجلمال 
وحني . كالقضايا الذهنية أو الفلسفية اخلالصة، القواعد احلامسة وترسم له احلدود القاطعة

فال جتيء هذه ،  يستمد مقاييسه من البداهة-  كما قلنا -فهو ، يتعرض الذهن للجمال
وال جتيء قاطعة حامسة كاحلقائق الرياضية ؛ ومع ذلك فمن ، املقاييس ذهنية خالصة

تيسر ،  أن نصدر أحكاماً شاملة ونضع قواعد عامة- وميات على األقل  يف العم-املمكن 
 للحكم على كل حالة -  وحدها - وإن كانت ال تكفي ، لنا احلكم يف قضايا اجلمال

  !حيث ال بد من استخدام البداهة اليت تتذوق اجلمال، مفردة

                                                 
   ] .١٤[  سورة املؤمنون  )١٤١(
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٨٩  
 وهو أمر غري -ونِصفُه ، عن اجلمال" نتحدث " وعلى أي حال فما دمنا 

" لكي ،  فال مناص لنا من استخدام لغة الذهن وبعض مقاييسه- إلحساس املباشر به ا
  .على أوصاف هذا اجلمال" نتفاهم 

°   °   °  
  

وإمنا هو عنصر زائد عن . ."ضرورة " وأول ما يلفت احلس يف اجلمال أنه ليس 
  .الضرورة

له من وسائل مهما أتيح ، والكون الواسع الذي ال يدرك احلس البشري أوله وآخره
الكون الذي تبعد بعض جنومه عنا مباليني السنني . .الرؤية ووسائل النفاذ إىل األبعاد

. .!يف وجود واحد" معنا " وهو مع ذلك . .أي ماليني املاليني من األميال. .الضوئية
الكون الذي يشمل من العجائب واملوافقات ما ال حيلم به خيال بشر ولو رصد خياله 

  ..ئب واملوافقاتلتصور العجا
كم يظل ؟ مىت خلق؟ كيف خلق؟ مل خلق. هذا الكون ال يعلم سره سوى خالقه

  ؟كيف يصري حاله غداً بعد آماد متطاولة من الزمان؟ قائماً
 بعض -  فيما تكشف هلم العلوم عنه -ال يعلم البشر شيئاً من ذلك وإن عرفوا 

  .أسرار تركيب الكون وبعض أسرار طاقاته
يلفت احلس حني يتوجه إليه مستطلعاً متفتحاً ، يف بنية هذا الكون، اولكن شيئاً م

  .أنه طليق من الضرورة: ملا وراء املواد واألشكال 
  !؟فما الضرورة يف خلق هذا الكون الواسع العريض

"الَِمنيِن الْعع ِنيلَغ إىل هذا اخللق كله من " حاجة " وليس يف ) ١٤٢ " ( ِإنَّ اللَّه
  .اءجوامد وأحي

إمنا الكون صادر عن إرادة اهللا احلرة الطليقة اليت ال ختضع للحاجة وال الضرورة وال 
  .القيود

ولكن ذلك . وينسق عناصره وطاقاته، وهو خاضع لناموس ينظم حركته ودورانه
وإال فليس هو النظام الوحيد الذي كان ميكن أن . .!"ضرورة " وليس " نظام " الناموس 

شىت ؛ ماليني املاليني من املوافقات ؛ كان " رياضية " مثت موافقات و. يكون عليه الكون
  .الفعال ملا يريد، ميكن أن تكون نظام هلذا الكون لو أرادها اهللا اخلالق املبدع املريد

  .فهو قد خلقه من غري ضرورة قاهرة
                                                 

  ] .٦[  سورة العنكبوت  )١٤٢(
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٩٠  
  .وأعطاه نظامه من غري ضرورة مقيدة حلريته سبحانه

عنصر وال شك من عناصر اجلمال يف " ضرورة " الذي ليس " النظام " وهذا 
  .إن مل يكن هو ذاته اجلمال، الكون

، ووعاه وعلمه، اخلليفة الذي كرمه اهللا وفضله. .واإلنسان خليفة اهللا يف األرض
  .وزوه مبختلف الطاقات

أجدر خملوقات اهللا أن يدرك اجلمال يف حقيقته ، وهو ذه اخلالفة وهذا التكرمي
  . خلقه ا اهللاجلوهرية اليت

وال يصل إىل حقيقة جوهره لو ، وقد ال يدرك اإلنسان بذهنه كل أسرار الكون
، ولكنه حني تتصل روحه باهللا. ويتابع حركته الظاهرة للحس، أخذ يدرسه من الظاهر

حقيقة األزل واألبد . .إىل حقيقة الوجود كله. .وهو الذرة الفانية الزائلة. .قمني بأن يصل
  .ذلك حني يرى اهللا. .وال زمان وال مكان، ا اية وال بدءاليت ليست هل

وأن يتصول به . .واهللا يدعو خلقه أن يبحثوا عنه يف صفحة الكون الواسع
  ..وجيدوه

ِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت والْأَرِض واخِتالِف اللَّيِل والنهاِر والْفُلِْك الَِّتي تجِري ِفي " 
ِر ِبمحثَّ الْببا وِتهوم دعب ضا ِبِه الْأَرياٍء فَأَحم اِء ِمنمالس ِمن لَ اللَّهزا أَنمو اسالن فَعنا ي

ِفيها ِمن كُلِّ دابٍة وتصِريِف الرياِح والسحاِب الْمسخِر بين السماِء والْأَرِض لَآياٍت ِلقَوٍم 
  .)١٤٣" ( يعِقلُونَ

°   °   °  
  

  .."ضرورة " ولكنه ليس " نظام " وأول ما يلفت احلس يف اجلمال كما ٍأسلفنا أنه 
. منها الدقة،  مظاهر متعددة- كما يبدو يف صفحة الكون - وهلذا النظام 

  .وخفة احلركة رغم ثقلة األوزان. والترابط. والتوازن. والتناسق
الدقة . .د شعرة يف هذا الفضاء العريضالدقة العجيبة املذهلة اليت ال ختتل قي

ولكنها مضبوطة . .وال بالثالثة، وال بالثانية، وال بالدقيقة، املضبوطة ال باليوم وال بالساعة
  ! ميل يف الثانية١٨٦٠٠٠الذي ينطلق بسرعة ! بسرعة الشعاع

كلها متحركة ال تفتر ، فهذا الكون الذي يشتمل على باليني الباليني من النجوم
هذا . .حلركة حلظة واحدة منذ األزل السحيق الذي ال يدرك عقل البشرية مداهعن ا

                                                 
   ] .١٦٤[  سورة البقرة  )١٤٣(
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٩١  
وال حيدث اخلطأ يف مداٍر واحد من مداراته اليت ، الكون ال يصطدم فيه جنم واحد بنجم

  .تعد بالباليني
الواحد املفرد الذي ليس له ، وتلك دقة معجزة ال يقدر عليها غري مبدع الكون

  .شريك
  .تبده احلس وزه من األعماق. .ال شكوهي دقة مجيلة ب

، والتناسق الذي يبدو جانب صغري منه يف جمموعتنا الشمسية بتركيبها الدقيق
وحر ، وخريف وربيع، وشتاء وصيف، وضوء وظل، والذي ينشأ يف أرضنا ار وليل

ويبدو جانب منه أكرب يف منظر السماوات مبا تشتمل عليه من .. .ومد وجزر، وزمهرير
وذات ، وذات درجات خمتلفة من اإلشراق واللمعان،  ذات أبعاد خمتلفة وأحجامجنوم

  .جمموعات متآلفة تتحرك بكامل أفرادها يف الفضاء العريض
هذه األجرام . . إال بإذنه- الذي ميسك السماء أن تقع على األرض . .والتوازن

إال أرقاماً على ، هااليت يعجز العقل عن تصور وزن أبسطها وأصغر، املذهلة اجلرم والوزن
ال تز ، تدور يف مدارها املرسوم، موزونة احلركة، معلقة يف الفضاء بغري عمد. .األوراق

ولو خرجت قيد أمنلة الختل توازا وانساحت يف الفضاء . .عنه وال خترج على نظامه
  .املذهل الرهيب
لعلم إنه برباط وثيق يقول ا، الذي ميسك تلك األجرام بعضها ببعض. .والترابط

. ويقول احلس إنه قدرة اهللا يف أي ثوب من أثواا وأي شكل من األشكال، اجلاذبية
 - يف فضاء يعجز عنه التصور ،  وهي الباليني اليت يعجز عنها احلصر- تترابط فإذا كلها 

. .واخلامد واملشتعل، والشباب والشيوخ، فيها الصغري والكبري، أسرة واحدة متكافلة
سواء ، فال يقع منهم أحد، يف تناسق وتوافق، عض وحيمل بعضهم البعضجيذب بعضهم الب

، وإمن يدورون دورم اهلائلة متماسكني بأيٍد خفية ال تبني، الطفل الصغري والشيخ الكبري
  .يوصوص بعضهم إىل بعض كما ختفق عيون األحبة باحملبة واحلنني

يعجز اخليال نفسه عن تصور اليت تبدو يف تلك األجرام اهلائلة اليت . .وخفة احلركة
: " تتحرك منطلقة يف الفضاء بسرعات مذهلة ، كتلتها وثقلها لو قيس مبقاييس األرض

. ."صنع اهللا الذي أتقن كل شيء . وترى اجلبال حتسبها جامدة وهي متر مر السحاب
رام وحني استطاع اإلنسان أن يطلق قذيفة وزا أقل من اهلباءة املنثورة بالنسبة لتلك األج

  !أدركته نشوة أخرجته من كيانه وأصابته بالذهول، بسرعة من أبسط السرعات الكونية، 
. وهي حركة تتيحها هلذه األجرام الثقيلة املاردة أا يف حقيقتها عبارة عن طاقة

يف أبسط . متحركة حىت أعمق أعماقها. طاقة متحركة يف صميمها. طاقة متلبسة يف املادة
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٩٢  
يف الذرة الضئيلة اليت ال يدركها احلس إال حني يفرغ ما فيها . حىت اليوممكوناا املعروفة 

  .من الطاقة فإذا هو مذهل عظيم
°   °   °  

  
وهي ذاا مسات اجلمال يف هذه األرض ويف حياة . .تلك مسات اجلمال يف الكون

 " ر هلْ ترى ِمن فُطُوٍرما ترى ِفي خلِْق الرحمِن ِمن تفَاوٍت فَارِجِع الْبص" ! اإلنسان
)١٤٤(.  

وما يف . .وجداول وأار، وحميطات وحبار، األرض مبا فيها من جبال ووديان
مجيلة . .وما عليها من نبات وحيوان وطري وإنسان. .جوها من أخبرة وسحب وأمطار

  .كلها بديعة اجلمال
  ..هذه النقطة من الطل املتأللئة يف ضوء الشمس

  ..ح تنطلق منه احلياةهذا الربعم املتفت
هذه الورقة النابتة كالطفلة الوديعة تز للنسمة اخلافقة كما تز الطفلة بكل جتربة 

  ..جديدة يف احلياة
  ..منسقة األلوان دقيقة التركيب، هذه الريشة البديعة يف جناح الطائر

  ..لطيفاً يف سذاجته، مجيالً يف ضعفه، هذا الفرخ الناقف من البيضة
  ..واء والظالل تقصر ومتتد يف حركة دءوبهذه األض

  .واخلضم املوار. .والبحر املتالطم. .والنهر املتدفق. .هذا اجلدول الرقراق
  ..هذه اهلدأة يف الليل الساكن الغايف النعسان

  ..وتنفست معه األحياء، والصبح إذا تنفس من هدأته
  ..كلها مجيلة بديعة اجلمال. .كلها

  ..اجلمال يف الكون الكبريوكلها جارية على ناموس 
  ..واحلركة واالنطالق. والترابط. والتوازن. والتناسق. الدقة

 بالنسبة لألرض -يف مطلع الصبح ومغرب الشمس . .الدقة اليت تبدو يف كل شيء
حيسب بأدق آالت احلساب البشرية فيفوقها يف دقة ،  يف موعد مضبوط شديد االنضباط- 

هرة الصغرية املتعددة األلوان اليت تعجز الريشة الدقيقة عن كما تبدو يف لون الز. امليعاد
السليقة " حاملة ألواا على ، بينما تنبت هي يف سهولة ويسر، حماكاا ذه الدقة املعجزة

                                                 
  ] .٣[  سورة امللك  )١٤٤(
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٩٣  
كما تبدو يف ريشة الطائر البديعة اليت حتمل املئات من الريش املفرد . بال كد وال إرهاق" 

وكل حيمل ، مرتب كأمنا رتبته يد ماهرة، جه الدقةكل يف مكانه على و، بل األلوف
كما تبدو يف اخللية اليت ال . نصيبه من اللون الذي يتكامل يف الريشة الكاملة مبنظر يج

وهي جهاز حي متحرك حيمل كل مقومات وجوده ؛ ويف عدد ، تكاد ترى
ت  وعدد اجلينات حامال-  بعدد مضبوط ال خيطئ - الكروموسومات اليت حتملها 

كما تبدو يف عدد كرات الدم وعدد . الدقيقة إىل أبعد حدود الوصف، الصفات الوراثية
خفقات القلب وعدد مرات التنفس وعدد درجات احلرارة اخلاصة بكل خملوق على هذه 

  ..اخل. .اخل. .األرض
والتناسق الذي يبدو يف توزيع األلوان والظالل واألضواء والكائنات يف رقعة 

  .رة تلفت احلس وتستريح هلا العني وش هلا النفس ودأ هلا األعصاببصو. .البسيطة
 " ِمنا وهانِلفاً أَلْوتخاٍت مرا ِبِه ثَمنجراًء فَأَخاِء ممالس لَ ِمنزأَن أَنَّ اللَّه رت أَلَم

س اِبيبغَرا وهانأَلْو ِلفتخم رمحو ِبيض دداِل جالِْجباِم ، ودعالْأَنو ابوالداِس والن ِمنو
كَذَِلك هانأَلْو ِلفتخ١٤٥ " (م(.  

  .)١٤٦" (أَلَم تر ِإلَى ربك كَيف مد الظِّلَّ ولَو شاَء لَجعلَه ساِكناً " 
 "الِْجب ِمن لَ لَكُمعجِظالالً و لَقا خِمم لَ لَكُمعج اللَّهو لَ لَكُمعجاناً واِل أَكْن

 " سراِبيلَ تِقيكُم الْحر وسراِبيلَ تِقيكُم بأْسكُم كَذَِلك يِتم ِنعمته علَيكُم لَعلَّكُم تسِلمونَ
)١٤٧(.  

 والشماِئِل سجداً ِللَِّه أَولَم يروا ِإلَى ما خلَق اللَّه ِمن شيٍء يتفَيأُ ِظاللُه عِن الْيِمِني" 
  .)١٤٨ " (وهم داِخرونَ
  ..اخل. .اخل

ويف عدم طغيان ما عليها من ، والتوازن الذي يبدو يف اتزان حركة األرض وثباا
كلٌ له قدره املوزون الذي يكفيه ألداء دوره على األرض كما ، اخلالئق بعضها على بعض

  :أراده خالقه 
 "دم ضالْأَروٍنوزوٍء ميكُلِّ ش ا ِمنا ِفيهنتبأَنو اِسيوا را ِفيهنأَلْقَيا واهند " 

)١٤٩(.  
                                                 

   ] .٢٨ – ٢٧[  سورة فاطر  )١٤٥(
   ] .٤٥[  سورة الفرقان  )١٤٦(
  ] .٨١[  سورة النحل  )١٤٧(
   ] .٤٨[  سورة النحل  )١٤٨(
   ] .١٩[  سورة احلجر  )١٤٩(
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٩٤  
تثري يف احلس اليقظة هلذه ،  هنا إشارة عجيبة-  أو التوازن - واإلشارة إىل الوزن 

، كما تصل احلس املتفتح باهللا مباشرة، الصفة اليت يتسم ا خلق األرض كلها وما عليها
  .املوزون" الكل شيء " ق هذا خال

خلَق السماواِت ِبغيِر عمٍد ترونها وأَلْقَى ِفي الْأَرِض رواِسي أَنْ تِميد ِبكُم وبثَّ " 
  .)١٥٠ " (ِفيها ِمن كُلِّ دابٍة وأَنزلْنا ِمن السماِء ماًء فَأَنبتنا ِفيها ِمن كُلِّ زوٍج كَِرٍمي

  .)١٥١" (وجعلَ ِفيها رواِسي ِمن فَوِقها وبارك ِفيها وقَدر ِفيها أَقْواتها " 
  ..اخل. .اخل

، ومصري واحد، الذي يبدو يف اجتماع هذه اخلالئق على أصل واحد. .والترابط
  .واشتراكها يف نشاط واحد يربط بينها مجيعاً

ِمن ماٍء فَِمنهم من يمِشي علَى بطِْنِه وِمنهم من يمِشي علَى واللَّه خلَق كُلَّ دابٍة " 
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اُء ِإنَّ اللَّهشا يم اللَّه لُقخٍع يبلَى أَرِشي عمي نم مهِمنِن ولَيِرج " 

)١٥٢(.  
تربط " من "  جتمعهم فيها كلمة وارتباط يف صفة احلياة اليت، فهنا ارتباط يف املنشأ

ومن ميشي على بطنه ومن ميشي على رجلني ومن ميشي على ، بني العاقل وغري العاقل
  .أربع

  .)١٥٣ " (وِللَِّه ِمرياثُ السماواِت والْأَرِض" 
  .)١٥٤ " (وِإنا لَنحن نحِيي ونِميت ونحن الْواِرثُونَ" 

  :وهنا ارتباط يف املصري 
  .)١٥٥" (وِللَِّه يسجد من ِفي السماواِت والْأَرِض " 
  .)١٥٦" (وِللَِّه يسجد ما ِفي السماواِت وما ِفي الْأَرِض " 

فمن يف السماوات ومن يف األرض وما يف هذه وتلك يشتركون يف نشاط واحد 
  .جوامد وأحياءنشاط يشمل الكائنات كلها من . هو العبادة هللا خالق اجلميع

                                                 
   ] .١٠[  سورة لقمان  )١٥٠(
  ] .١٠[  سورة فصلت  )١٥١(
  ] .٤٥[  سورة النور  )١٥٢(
   ] .١٨٠[  سورة آل عمران  )١٥٣(
  ] .٢٣[  سورة احلجر  )١٥٤(
   ] .١٥[  سورة الرعد  )١٥٥(
  ] .٤٩[  سورة النحل  )١٥٦(
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٩٥  
من ارتباط احلياة ، الذي يعرفه العلم، بني الكائنات" احملسوس " وذلك فوق الترابط 

واألحياء على سطح األرض بوجود األكسجني واإليدروجني وبقية العناصر بنسب 
وارتباط وجود كل حي من األحياء . موزونة حمددة لو زادت أو نقصت الختل كل شيء

" وما يعرف يف العلم باسم . وتأثر كل واحد بنشاط اآلخر، صاًبوجود اآلخر زيادة ونق
مث . خيرج من النبات يف صورة غذاء فيتناوله اإلنسان واحليوان. يف األرض" دورة الكربون 

وهكذا يف دورة . .يعود هذان فيفرزانه يف اهلواء فيلتقطه النبات ويعود إىل صياغته غذاء
  .ترتيبة مضبوطة تربط مجيع هذه الكائنا

  ..اخل. .اخل
حركة األحياء من . اليت تبدو يف كل شيء على سطح األرض. .واحلركة احلية

وما ، وحركة النهر والبحر واحمليط وحركة احلياة واملوت. نبات وحيوان وطري وإنسان
  .اخل. .اخل. وحركة األضواء والظالل والنهار والليل. تنقصان من هنا وتزيدان من هناك

: احلركة إبرزاً حىت يصل إىل دقة مبدعة يف التصوير يف مثل قوله والقرآن يربز هذه 
 " وِللَِّه يسجد من ِفي السماواِت والْأَرِض طَوعاً وكَرهاً وِظاللُهم ِبالْغدو والْآصاِل" 
)١٥٧(!  

ولكن تشمل ، فاحلركة ال تشمل األحياء ممن يف السماوات واألرض فحسب
حىت ال يصبح شيء قي الوجود كله غري حي وغري ، وحتركها، فتحييها ،ظالهلم أيضاً

  !متحرك مع األحياء
  ."والصبح إذا تنفس ، والليل إذا عسعس"  :وكذلك 

  .من معاين الوجود" معىن " حركة مصورة تبث احلياة يف كل 
  ...وهذه احلركة مجال فائق فوق كل مجال

  
°   °   °  

  
فإذا انتقلنا إىل اإلنسان وجدنا مقاييس اجلمال فيه  ،تلك جمايل اجلمال يف األرض

  . مقاييس الكون كله املتمشية مع ناموس الوجود-  أو ينبغي أن تكون - هي ذاا 
طليقاً " نظاماً "  إال إذا كانت - بادئ ذي بدء - فحياة اإلنسان ال تكون مجيلة 

  ."الضرورة " من 

                                                 
  ] .١٥[  سورة الرعد  )١٥٧(
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٩٦  
وال كذلك احلياة يف داخل ، االًفالفوضى املنفلتة من كل قيد ليست مج. .نظاماً
  .قيود الضرورة

. الفوضى صورة من صور الوجود ال يعرفها الكون وال يعترف ا ناموس الوجود
  .فكل شيء منظم منسق موزون

والقيد القاهر صورة من صور الوجود ال يعرفها الكون كذلك وال يعترف ا 
  .ويف نظامه سواءألنه خاٍل من عنصر الضرورة يف خلقه ، ناموس الوجود

وخيرج ، النظام الدقيق الذي تتوازن فيه القوى وتتناسق الطاقات. .وإمنا هو النظام
  .طليق، متحرك، حي، منها كيان مترابط

وينطلق . .أو إنساين. اجتماعي أو اقتصادي. .حني ينفلت اإلنسان من كل قيد
ألن اإلنسان ، نساناًفإنه من ناحية ال يعود إ. .يستجيب لكل هوى يف نفسه وكل نازعة

، ذو قوة ضابطة يستخدمها بوعيه وإرادته لتنسيق احلياة اإلنسانية وإشاعة التوازن فيها
وال يتفكك اتمع وينحل نتيجة ، ذلك التوازن الذي يقتضي أال تصطدم أهواء الناس

ومن ناحية أخرى يكون خارجاً على ناموس . لشرود كل واحد من أفراده على هواه
وال تنفلت مما يربطها بغريها من األفالك من ، لذي ال تشرد أفالكه على هواهاا، الكون

  .رباط جاذب متني
ضرورة الطعام أو الشراب : وحني يعيش اإلنسان حياته يف داخل نطاق الضرورة 

، والعواطف واإلدراك والوعي" املشاعر النفسية " ال يرتفع عنها إىل مستوى . .أو اجلنس
ألن احليوان وحده هو الذي يعيش ضروراته على هذا ، يعود إنساناًفإنه من ناحية ال 

وال تصاحبها يف ، وال يدرك بوعيه أهدافها، وال خيتار موقفه منها، ال يتصرف فيها، النحو
ومن ناحية أخرى يكون خارجاً على ناموس . مشاعر وال عواطف وال أفكار" نفسه " 

وإمنا عن اختيار من ، و املعني لضرورة قاهرةالذي ال تتحرك أفالكه على هذا النح، الكون
  .األحياء" عواطف " يشبه ، وعن جتاذب حي بينها، خالقها

  .أنه نظام مطلق من الضرورة: ومن مث يتعني اجلمال يف احلياة اإلنسانية بصفة عامة 
  .يقتضي موازنة الكيان البشري كله يف داخل النفس ويف واقع احلياة" النظام " هذا 

يف داخل النفس أال يصبح اإلنسان جسداً وحده أو عقالً وحده أو روحاً يقتضي 
  .وإمنا كياناً واحداً ينظم كل هؤالء. مبفردها

أو تأمالت العقل املنقطعة عن . فحني تغلب على اإلنسان شهوة اجلسد الغليظة
ثر هلا أو سبحات الروح اليت تعزل اإلنسان عن الواقع وحتوله إىل سلبية ال أ. واقع األرض
  .ومن مث فهو غري مجيل. .فكل ذلك اختالل يفسد ترابط النفس وتوازا. .يف عامل احلس
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٩٧  
، وحني يتسبب اإلنسان يف إفساد توازن اتمع االقتصادي أو السياسي أو اخللقي

أو الفاحشة السياسية ، فيشيع الفاحشة االقتصادية بتركيز الثروة هنا وسلبها من هناك
أو الفاحشة اخللقية بنشر اجلرمية وتيسريها ،  األرض وإذالل الضعفاءبإقامة الطغيان يف

  .ألنه خمالف لناموس احلياة. .فهو يف كل حالة من هذه احلاالت غري مجيل. والدعوة إليها
املستمد من ، والنظرة إىل اجلمال يف احلياة اإلنسانية على هذا املستوى الشامل

  .اجلمايل وال حتصره يف حدوده الصغرية املعروفةكفيلة بأن توسع مفهومنا ، حقيقة الكون
 يوجه إليه النظر ويدعو - كما أسلفنا -واإلسالم . نعم، مجيل" الطبيعة " مجال 

على أال يشغل ذلك النفس عن احلياة املثمرة املنتجة . .إىل التمتع بكل ما فيه من مجال
  .وحتقيق األهجاف العليا من احلياة
  ..ما يف ذلك شك، نعم، نسومجال األجساد ومجال اجل
  !..وال يقول أحد إنه غري مجيل

  !..هي نفس الشروط. .ولكن بشروط
  ."الضرورة " طليق من " نظام " 

  .نظام تراعى فيه حقيقة اتمع وحقيقة النفس املفردة فال ختتل هذه وال تلك
 ،ال ختتل حقيقة اتمع بإطالق الشهوات الباحثة عن مجال اجلسد ومجال اجلنس

وال ختتل . وتنتهي باألمة يف النهاية إىل البوار، تفسد روابط األسر وحتل قيود األخالق
  .حقيقة النفس فتصبح مستعبدة للشهوات

  :تلك جتربة التاريخ ال ينبغي أن نغفلها انسياقاً وراء األهواء 
 "وا كَيظُرِض فَانوا ِفي الْأَرفَِسري ننس ِلكُمقَب ِمن لَتخ قَدكَذِِّبنيةُ الْماِقبكَانَ ع ف 

) "١٥٨(.  
كانت ، كل أمة أطلقت لنفسها شهوة عشق اجلمال اجلسدي واجلمال اجلنسي

حتطمت وغلب عليها غريها من األمم القوية املتماسكة اليت مل : نتيجتها واحدة يف النهاية 
مي حني طغت والعامل اإلسال. وروما القدمية. كذلك فعلت اليونان القدمية. تفسد بعد

وكذلك تصنع بقية الدول . وكذلك فعلت فرنسا يف العصر احلديث. عليه الشهوات
. الغربية اليت تبدو اليوم قوية متماسكة وهي منحلة من الداخل ينخر يف كياا السوس

يفسد االستقرار يف داخل األسرة " عشق اجلمال " ألن !  %٤٠نسبة الطالق يف أمريكا 
بدافع االستمتاع ، واجنلترا!  هائمني يف البحث عن مجال جديدوجيعل الزوج والزوجة

ومن مث ، باجلمال اجلسدي واجلنسي أطول فترة ممكنة تؤخر سن الزواج وحتدد النسل
                                                 

   ] .١٣٧[  سورة آل عمران  )١٥٨(
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٩٨  
وهكذا سنة اهللا يف مجيع األمم . .وهكذا. .يتناقص تعدادها تناقصاً مريعاً يهددها بالفناء

  !اخلارجة على الناموس
من جانب آخر تقتضي أن يكون اإلحساس باجلمال والطالقة من الضرورة 

اجلسدي واجلمال اجلنسي على طريقة اإلنسان ال على طريقة احليوان اخلاضع لرتوة 
  .الضرورة ال ميلك التصرف فيها وال ميلك االختيار

وكل ، ويف عامل احليوان تكون كل أنثى مشاعة لكل ذكر يستطيع أن حيصل عليها
  ..وهذه ضرورة. .ذكر يف شوق جلميع اإلناث

وِمن : " ولكن يف عامل اإلنسان توجد الروابط النفسية والروحية بني الذكر واألنثى 
" آياِتِه أَنْ خلَق لَكُم ِمن أَنفُِسكُم أَزواجاً ِلتسكُنوا ِإلَيها وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً 

)١٥٩(.  
اليت ميلك اإلنسان من بينها ، اجلنس وأنواعه" درجات " ويوجد املدى الواسع يف 

  .)١٦٠(االختيار 
 ينبغي أن يكون إحساسه -  وهو خليفة اهللا يف األرض -فلكي حيقق اإلنسان كيانه 

وإمنا ، الذي ال جيعل اجلنس ضرورة، باجلمال اجلسدي واجلنسي على هذا املستوى الرفيع
  .سلوكاً حراً يتميز فيه إنسان عن إنسان

يبيح اإلسالم اإلحساس جبمال ، دائرة حبدودها املتمثلة يف النظام والطالقةويف هذه ال
أال : بنفس الشرط الذي اشترطه يف اإلحساس جبمال الطبيعة . .اجلسد ومجال اجلنس

  .يشغل النفس عن احلياة املثمرة املنتجة وحتقيق األهداف العليا من احلياة
  ..عةيف حدودها املشرو، يبيح املتعة اجلنسية كلها

 " اِئكُمفَثُ ِإلَى ِنساِم الريلَةَ الصلَي ١٦١" (أُِحلَّ لَكُم(.  
وعلماء البالغة يقولون إنه . والرفث احلركات واألقوال املصاحبة للعمل اجلنسي

فاملقصود أال يكون العمل اجلنسي . ولكن احلقيقة أوسع من الكناية. كناية عن العمل
حت ، وإمنا توسح مساحتها. ها غري ضرورة اجلنسال تتمثل في، حركة جسدية خالصة
 وما روته عائشة رضي اهللا عنها من وأحاديث الرسول. .تصبح أقواالً ومداعبات

يؤكد هذا املعىن وحيض على أقوال وأعمال تعرب عن عاطفة وشوق ورغبة يف ، حاله معها
  . املقيد احملدودترفع اجلنس عن مستوى البهائم" إنسانية " وهي كلها أمور ، االمتزاج

                                                 
  ] .٢١[  سورة الروم  )١٥٩(
  " .العواطف البشرية يف التصور اإلسالمي " ابق  انظر الفصل الس )١٦٠(
  ] .١٨٧[  سورة البقرة  )١٦١(
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٩٩  
  .أو هو اجلمال. .يف أمور اجلنس" اإلحسان " وذلك هو 

واإلسالم كذلك ال ينهى أن حيب اإلنسان وجهاً مجيالً أو جسماً مجيالً ويقدر ما 
فالطريق إىل االستمتاع ذا . .ولكنه ال يبيح ذلك فوضى. .فيه من اجلمال وينجذب إليه

  ."النظام " نه هكذا يقتضي أل. .اجلمال هو الطريق املشروع وحده
 ال تنسي اإلسالم مسات - وميداا واسع ما عدا الفاحشة - ولكن هذه اإلباحة 

  .اجلمال األخرى اليت يرمسها ناموس الوجود يف نطاقه الكبري
  .وهو شرط من شروط اجلمال يف ذلك الناموس. .ال تنسيه التناسق

  . النشاطوالتناسق يقتضي تناسق األهداف اإلنسانية ونواحي
أو حني يأخذ هذا . .وحني تنقضي احلياة يف تذوق مجال اجلسد ومجال اجلنس

مىت تتحقق بقية أهداف احلياة . .فمىت. .التذوق مساحة يف رقعة احلياة أكثر مما ينبغي له
  ؟وبقية ألوان اجلمال

  ؟مىت يتحقق اجلمال االجتماعي والسياسي والفكري والروحي
  !؟بالقياس إىل اإلنسان" اجلمال  " أليست هذه كلها صنوفاً من

اليت يتمتع فيها كل فرد بنصيبه ، مىت تتحقق العدالة االجتماعية والسياسية والدولية
ويتمتع كل إنسان بوفرة من ؟ واالطمئنان، واالستقرار، والكرامة، املشروع من الرزق

،  أشواقه العلياويسعى إىل حتقيق، اجلهد ومن املشاعر تتيح له أن خيرج من قيود الضرورة
  ؟وحيس مبا يف احلياة من مجال

  ؟أو ليس يقتضي كل ذلك كفاحاً وكدحاً ومشغلة بالليل والنهار
  ؟وحتقيقه أمر الزم لتنظيم حياة اإلنسان، فمىت يتحق ذلك

فماذا يفْضلُ لنا من الطاقة وماذا يفضل لنا من ، وحني تستغرقنا متع اجلمال احلسي
الذي جيمل حياة البشرية ، ى به إىل حتقيق هذا اجلمال األكربنسع، الوقت ومن االهتمام

  ؟ويشرك خلفاء اهللا كلهم يف طيبات الرزق وطيبات احلياة، عامة
ولكنه التنظيم والتنسيق واملوازنة . .إنه ليس حترمي اجلمال اجلنسي ومجال األجساد

  .بني شىت أهداف احلياة
°   °   °  

  
وخلالً يفسد اجلمال ، كلها إسرافاً يف التعبري" اجلسدية " ومن هنا تصبح الفنون 

. .والشعر املكشوف. .والصور العارية. .والنحت. .الرقص. األكرب يف حياة اإلنسان
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١٠٠  
واملوسيقى الصاخبة اليت تعرب عن هياج الشوق . .والقصة اليت تتحدث عن فورات اجلسد

  . هؤالءوالسينما العارية اليت تعرض خليط من كل. .يف اجلسد احليوان
وعرضه معرض الفتنة أو معرض العبادة ، كلها إسراف من ناحية جتسيمها للجسد

  .والتقديس
ال عن جسده ، يعرب عن اإلنسان مبجموعه، اإلنساين حلن متكامل" فاللحن " 

  .وال عن طريق األجساد، وحده
لن تعدو حقيقته أنه إبراز ،  مهما قيل فيه من تنغيم وتوقيع-  مثالً - ووالرقص 

أي أنه فن يفصل قبضة الطني عن . .وتعبري عن احلياة عن طريق اجلسد، انب اجلسدجل
  .نفخة الروح ويعرض جانباً واحداً من اإلنسان

  !غنية عن الكالم" العارية " وبقية الفنون 
والفن ينبغي له وهو يعرب عن احلياة اإلنسانية أن يراعي التناسق والتكامل والترابط 

  .يف هذه احلياة
فهو خمل وال شك بكل هذه ،  يربز اجلنس وحده أو مجال اجلسد وحدهوحني

  .الشروط
الذي حتدثنا عنه يف ، فأين يكون يف لوحة الفن اجلنسي تصوير احلب مبعناه الشامل

  ؟واحلب اإلنساين، واحلب الكوين، احلب اإلهلي: الفصل السابق 
ا وتداخلها يف واقع وأين يف هذه اللوحة يكون صراع اخلري والشر وتعاقب جوالم

  ؟"وتلك األيام نداوهلا بني الناس : " ينبت اخلري من الشر وينبت الشر من اخلري : احلياة 
تلك القوة احملركة الكربى اليت تنسق لوحة احلياة مبا . ."القدر " وأين يكون موقع 

م وآال. وهزمية ونصر. موت هنا وحياة هناك: توزعه على الناس والكائنات من أقدار 
وإعطاء . وإقبال وإدبار. ومغامن ومغارم. وحالوة ومرارة. وسعادة وشقاء. وآمال

  ؟وحرمان
ممثلة . .وأين يكون موقع األشواق العليا اليت حتس ا البشرية حني تنطلق من القيد

وأثر ذلك كله يف واقع . .يف العقيدة واإلميان باهللا واإلميان بالغيب واإلميان باليوم اآلخر
  ؟وواقع احلياةاألفراد 

ولكنه ال ينبغي أن جياوز مكانه املقدور يف لوحة . نعم. اجلمال اجلنسي مجيل
  .البشرية ولوحة الفنون
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هو الذي ينبغي أن متارسه الفنون ، واجلمال األكرب املستمد من ناموس الكون

لذي وذلك هو اجلمال ا .اليت تتجاوب جتاوباً صحيحاً مع حقيقة الوجود، اإلنسانية الرفيعة
  ..يتصوره اإلسالم
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  !مرتقبة ومتقاة. .رهيبة خموفة، القدر يف حس اإلنسان حقيقة هائلة

، القوة اليت متنح ومتنع. .ذلك أا تتصل بالقوة اليت تدبر الكون وتصرف احلياة
وب ، تحِرم وتغدقو، وتعذِّب وترِضي، وتأخذ وتعطي، وتفِْرح وتحِزنْ، وتسعد وتشقي

  !احلياة وتأخذ احلياة
  ..بالغيب احملجوب عن األبصار. .وتتصل يف الوقت ذاته باهول

وقد تقع وهي مع ذلك مغلفة ، ال تفصح عن سرها قبل أن تقع! وتتلفع بالكتمان
  !باألسرار

  !ال جرم يشعر اإلنسان إزاءه بالضآلة واالحنسار. .شيء هائل رهيب
  

°   °   °  
  
  .وإن خماوفه ملتعددة.  آمال اإلنسان لكثريةإن

  !يأمل اإلنسان أن يعيش أبد الدهر
وتوالت على حسه طرقات املوت تنذره بأن ، فإذا أعجزه اخللود يف هذه األرض

، يف االمتداد بالنسل تارة، راح يلتمس اخللود يف وسائل أخرى، هذا األمل مستحيل
فق احلياة تارة لتتسع عرضاً إذا استحال اتساعها وتوسيع أ، وحماولة االمتداد بالذكر تارة

اخلالد ، وااللتجاء إىل عامل الروح، وباهلروب تارة من واقع األرض احملسوس كله. .بالطول
  . .الذي ال يصيبه الفناء

خالياً من املتاعب ، ويأمل اإلنسان أن يعيش القَدر املقسوم له من احلياة سعيداً
  .ال تنوشه املشاغل وال تفسد هدوءه املنغصات،  راضي البالهادئاً، واآلالم واألحزان

أخطار املوت واإلصابة . ال تفزعه األحداث باألخطار. .ويأمل أن يعيش مطمئناً
  .واملرض واألذى واحلرمان

أو يف ، يف أية صورة" بالربوز . " .ويأمل أن يعيش مستمتعاً بالقوة واجلاه والسلطان
  !مجيع الصور على اإلطالق

  ...إنه ليخافو
  .رغبة احلياة. .فهو الذي حيرمه رغبته األوىل. .خياف أكرب ما خياف املوت
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  .وخياف العجز واملرض والضعف والشيخوخة

  .وخياف الفقر
  .وخياف األذى
  ...وخياف احلرمان

  ..وترتبط آماله وخماوفه بالغيب
داً وال بأي وال يستطيع مهما أويت من املقدرة أن يعلم ماذا يكسب غ، فهو ال يعلم

 " وما تدِري نفْس ماذَا تكِْسب غَداً وما تدِري نفْس ِبأَي أَرٍض تموت" ! أرض ميوت
بل غيب هذه ، بل ال يستطيع أن يعلم غيب اللحظة القادمة الواقفة على األبواب) ١٦٢(

ومع ذلك ، اللحظة اليت ال يكاد يفصلها عنه زمن! اللحظة الداخلة عليه من كل باب
  !تفصلها عن علمه اآلماد واآلباد

وقد . وقد يتظاهر حلظة بالقوة. فهو ال ميلك من أمر نفسه شيئاً يف واقع األمر
وقد خييل إىل نفسه أحياناً أنه قادر ومدبر ومالك ملا يأيت من . يتبجح حلظة بالسيطرة

  .األمور
رك أنه ال ميلك القوة يد. يدرك احلقيقة. .يف أعمق أعماقه، ولكنه يف حقيقة نفسه

وأن ضربة من ضربات القدر ميكن أن تأتيه يف أية حلظة فال يبقى شيء . وال ميلك التدبري
  ..وال يقدر على شيء مما يريد، مما أمل

  ! وتسلب منه احلياة، أو ضربة خترجه هو من كل تدبريه، ضربة تفسد كل تدبريه
  !هويتقي.. .يرتقبه. .لذلك يتطلع دائماً إىل القدر

  
°   °   °  

  
وستظل . .وحقيقة القدر شديدة الضخامة يف حس البشرية منذ عهودها السحيقة

  !كذلك إىل آخر العصور
  ..فاملفاجأة دائماً عنصر مرهوب

ولو كان أبسط ، كل شيء حيدث دون أن يراه اإلنسان يتضخم وقعه يف حسه
مشاهد ، عارف لقدره، ليهقد حيتمل اإلنسان قدراً كبرياً من األمل وهو ناظر إ. األشياء
  !مث ال حيتمل شكة اإلبرة البسيطة حني تشكه على غري انتظار، حلدوثه

                                                 
   ] .٣٤[  سورة لقمان  )١٦٢(
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  .جزء من كياا أصيل. .ذلك من صميم الفطرة

. .أو ملسة مل يكن هلا عنده حساب، انظر إىل الطفل حني تفاجئه من ورائه بصيحة
  !كيف يفزع ويضطرب وخياف

  !ليس هناك فارق كبري. .املوقف نفسهمث انظر إىل الشخص البالغ يف ذلك 
 يؤدي هلذه الفطرة مهمة -  املتأصل يف الفطرة - وهذا اخلوف من األشياء املفاجئة 

ومل ، فلوال اخلوف من األخطار مل حيافظ اإلنسان على حياته! هي حفظ احلياة، عظيمة
  .حيقق من األهداف ما حيتاج إىل وجوده سليماً موفّر احلياة

  ! حني جياوز قدره املعقول يصبح عنصراً معطالً عن احلياة- ء  ككل شي- ولكنه 
فاملفاجأة دائماً عنصر مرهوب ، وأياً كان القَدر الذي ميارسه اإلنسان من اخلوف

  .هو خيشى القدر ألنه دائماً يفجؤه باألحداث، بالنسبة إليه
  

°   °   °  
  

  !والقدر يف حس البشرية دائماً عنيف
وإمنا حيسونه وهو معاكس هلم يف .  سائر معهم يف التيارفالبشر ال حيسونه وهو

  !الطريق
 " وِإذَا أَنعمنا علَى الِْأنساِن أَعرض ونأَى ِبجاِنِبِه وِإذَا مسه الشر كَانَ يؤوساً" 

)١٦٣(.  
 " بذَه قُولَنلَي هتساَء مرض دعاَء بمعن اهأَذَقْن لَِئنوورفَخ لَفَِرح هي ِإننع ئَاتيالس " 

)١٦٤(.  
كما ال حيس اإلنسان . .وحيقق رغبام، وميتعهم، ال حيسونه وهو يهب هلم أمانيهم

  !بنفس سرعته، بالتيار وهو سابح يف اجتاهه
حيسونه وهو يأخذ منهم حياة عزيزة . ولكنهم حيسونه وهو حيرمهم مما يرغبون

سواء ما . . ذات أنفسهم بصنوف خمتلفة من األمل والعذاب واحلرمانأو يصيبهم يف. عليهم
  .يصيب األجسام وما يؤمل النفوس

  .ويزيد من وقعه يف حسهم أم ال يفهمونه وال يدركون أسراره

                                                 
  ] .٨٣[  سورة اإلسراء  )١٦٣(
  ] .١٠[  سورة هود  )١٦٤(
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واليت كانت وحيدة ، "ذنب " ملاذا اختطف املوت تلك الطفلة الربيئة اليت ليس هلا 

  ؟ا بالنسبة إليهما كل معاين احلياةتتمثل فيه، املتعلقني ا، أبويها
، ال موئل هلم غريه، وملاذا اختطف املوت ذلك الرجل وهو العائل الوحيد ألسرته

  ؟وهم عديد من زوجة وأطفال وأقرباء
، ال تبتغي سوى مرضاته، ملاذا ازمت الفئة املؤمنة املخلصة اليت تقاتل يف سبيل اهللا

  ؟ويتمكن له السلطان، ويعلو يف األرض، ش فيه وحدهينتف، وتركت زميتها امليدان للباطل
واوت ، فيئس الناس من مصري اخلري على األرض، ملاذا انتصر الشر على اخلري

ال يعملون لنصرة احلق وال يتورعون عن ارتكاب ، واندفعوا يف طريق هابط، نفوسهم
  ؟اآلثام

ويهلك احلرث ، رضي األـملاذا رزق هذا الرجل الصاحل بولد جمرم يعيث فساداً ف
  ؟والنسل

  ؟ملاذا غرقت هذه السفينة واحترقت هذه الطائرة ووقع ذلك الزلزال املدمر العنيف
  ؟ملاذا عاش هذا الطفل وقد مات أبواه يف احلادثة وليس له من يرعاه
وميوت ذلك ، ملاذا يظل هذا الشيخ حياً وقد هده املرض والعجز والشيخوخة

  ؟متلئ باحلياةالشاب الصاعد حنو القمة امل
" ال يدرك البشر كنهها ؛ فتتمثل هلم . .وألوف من األسئلة وألوف من التعجبات

  .أو يتمثل هلم كأنه خيبط خبط عشواء، يف تصريف األمور" قسوة القدر 
  

°   °   °  
  

والفنون البشرية منذ القدم تعاجل أمر القدر يف الشعر والقصة واألقصوصة 
  . يف ثوبه الفاجع العنيف- يف معظم األحوال -وتعاجله . اخل. .واملسرحية

ال ختلو . واألدب اليوناين بصفة خاصة يفرد للقدر رقعة فسيحة يف لوحته الفنية
وهي موقف البشر : مأساة من مآسيه من هذه العقدة اليت هي يف الواقع عنصر املأساة فيه 

نف ضربات القدر وع، مهما حاولوا حتديه والتغلب عليه، العاجز الضعيف أمام القدر
. ويريدون أن يتصرفوا على أساس أم هم املالكون واملدبرون، للذين يتحدونه خاصة

  !حىت اآلهلة األسطورية ليست معفاة من ضربات القدر اجلبار
وعناية األدب اليوناين حبقيقة القدر يف حياة الناس وسري األحداث هي يف ذاا 

بل هي كذلك يف صميم بنية .  يف حس البشرفهي كما قلنا حقيقة ضخمة. عناية صائبة
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 رغم روعته - بل وقع . .ولكن هذا األدب مع ذلك مل يستقم يف تصويرها. الكون

  . يف أحد االختالالت الكثرية اليت تسم هذا الفن- وضخامته 
 عالقة مباغضة -  كما ذكرنا من قبل -لقد صور العالقة بني البشر واآلهلة 

وصور هؤالء اآلهلة طغاة بغاة . ر من هذا اجلانب وال ذاكومشاحنة وحرب دائمة ال تفت
اليت ال ، وحماولة إخضاع البشر ألحكامهم اجلائرة، تغلب عليهم شهوة السلطان والسيطرة

مث صور هلؤالء اآلهلة . معىن هلا وال هدف من ورائها غري هذه الشهوة املتجربة احملمومة
تورع عنها اإلنسان العادي فضالً عن ي، نزوات من الغضب ونزوات من العشق املنحرف

يف آدام ذه الصورة العنيفة القاسية " القدر " ومن مث جاء ! املتصرفني" اآلهلة " 
واليت ال تريح ، املتحكمة يف الناس بال منطق وال ضرورة وال هدف علوي، القاصمة

 احنرافاً تصورياً مث احنرفو. القلب البشري يف كل حالة إىل عدالة السماء أو حكمة األقدار
فصوروا القدر قوة عمياء ال تعفي هؤالء اآلهلة املتجربين أنفسهم من ضرباا كما ، آخر

  .وهي تضرب البشر واآلهلة على السواء، يضربون هم البشر
 التصور -  برغم ما فيه من روعة األداء وقوة اإلحياء - وعن هذا التصور املنحرف 

والذي يصيبون يف ،  الصغري املكشوف ملدارك البشرالذي يصور حقيقة القدر من الظاهر
عن . .ولكنه ال يصوره من حقيقته الكونية العميقة الشاملة، تصوره مرة وخيطئون مرات

"  فصورت هذا -  وريثة األدب اليوناين - هذا التصور أخذت كثري من الفنون الغربية 
 يف اجلانب املعقول -حوال  يف معظم األ-يبدو فيه البشر . .بني البشر والقدر" الصراع 

سوى ، ويبدو القدر يف اجلانب الغاشم الذي ال تفسري له وال تدبري، املفهوم املفسر املربر
  !شهوة التحكم وإذالل البشر

مث جاء وقت جنحت فيه بعض اآلداب الغربية احلديثة عن معاجلة القدر املتلفع 
بدلت به قدراً آخر يف صورة حمسوسة  واست- أو اآلهلة -املتعلق بإرادة اهللا ، بالغيب
يف ، متشياً مع التحول الذي حدث يف الفكر األوريب كله يف القرنني السابقني، ملموسة

ومما ال تدركه احلواس إىل ، ومن اهول إىل املعلوم، االنتقال من وراء الطبيعة إىل الطبيعة
" كقوة ،  أرضية خالصةاستبدلت بفكرة اهللا والغيب اهول قوى. .ما تدركه احلواس

" حماولة منها أن تفسر . ."الطبقة " الدولة أو قوة " أو قوة " اتمع " أو قوة " الطبيعة 
وأن تصغر من قَدِرِه يف ذات الوقت إىل جانب ، يف صورة معقولة مفهومة محسة" اهللا 

ولكنها مع ! !اللالقدمي الذي غلله زيوس يف األغ" لربوميثيوس " انتقاماً ، قوة اإلنسان
على نفس الصورة اليت ، ذلك ظلت حمافظة على طبيعة العالقة بني البشر وهذه القوى

  .صورة الصراع والبغضاء. .كانت تشكل عالقة البشر بآهلة اليونان
. يف األدب احلديث ال يصارع اآلهلة وال القدر املغيب يف اهول" البطل " فصار 

وكلها . .أو يصارع الطبقة اليت متلك وحتكم. ع اتمعأو يصار. وإمنا يصارع الطبيعة
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مث . .ورغبة تلك القوى يف سحق البطل وتفتيته، صراعات حتكمها البغضاء والشحناء

كما كانت تنجح آهلة اليونان يف ، حني تنجح تلك القوى يف التحطيم" املأساة " تكون 
قدار يف حتطيم اآلهلة والناس أو كما كانت تنجح األ، سحق املتمردين على سلطاا املهول

  !سواء
 من قيمة -  وهذا االجتاه الفكري كله -ويف الوقت ذاته أصغرت هذه اآلداب 

 - رغم سلبيته املطلقة إزاء اهللا - فقد كان اإلنسان . .اإلنسان حني أصغرت من قدر اهللا
ع وخط يقف على مستوى عاٍل من اإلرادة والذاتية والتصرف يف قوى املادة وقوى اتم

 يقف موقف السلبية اخلانعة من قوى املادة -  يف املفهوم احلديث -فصار ، سري احلياة
وهو وحده بال إرادة ، كلها تفرض عليه سلطاا وإرادا، وقوة اتمع، وقوى االقتصاد

  !وال سلطان
فكانت النتيجة أن ألغت . .لقد أرادت هذه املفاهيم أن تلغي اهللا لترفع اإلنسان

  !ألنه يف احلقيقة يستمد وجوده من ذلك اإلله! إلنسان حني ألغت إهله املعبودكيان ا
، وما ينشأ عنها من آداب، وهذا هو االحنراف الذي يسيطر على هذه املفاهيم كلها

  .رغم ما هلا من روعة وقدرة فائقة يف التأثري
  

  .والتصور اإلسالمي للقدر واسع شامل حميط
املسيطرة على كل . طرة على الكون واحلياة واإلنساناملسي. .القدر هو إرادة اهللا

  .وكل تفصيلة من التفصيالت، دقيقة من الدقائق
  .وال شيء حيدث جزافاً بال حساب. ال شيء يف الوجود حيدث مصادفة

  ...وال شيء حيدث بال غاية
، لَآياٍت ِلأُوِلي الْأَلْباِبِإنَّ ِفي خلِْق السماواِت والْأَرِض واخِتالِف اللَّيِل والنهاِر " 

الَِّذين يذْكُرونَ اللَّه ِقياماً وقُعوداً وعلَى جنوِبِهم ويتفَكَّرونَ ِفي خلِْق السماواِت والْأَرِض 
كانحباِطالً سذَا به لَقْتا خا منب١٦٥. " (.ر(.  

 "بع اكُملَقْنا خمأَن متِسبونَأَفَحعجرا ال تنِإلَي كُمأَن١٦٦ " (ثاً و(.  
 "ا الِعِبنيمهنيا بمو ضالْأَراَء وما السلَقْنا خم١٦٧ " (و(.  
 " قا ِإلَّا ِبالْحمهنيا بمو ضالْأَراِت واوما السلَقْنا خم١٦٨" (و(.  

                                                 
   ] .١٩١ – ١٩٠[  سورة آل عمران  )١٦٥(
   ] .١١٥[  سورة املؤمنون  )١٦٦(
   ] .١٦[  سورة األنبياء  )١٦٧(
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١٠٨  
 "قِبالْح ضالْأَراِت واومالس لَقخ كُمروص نسفَأَح كُمروص١٦٩" ( و(.  
وخلَق اللَّه السماواِت والْأَرض ِبالْحق وِلتجزى كُلُّ نفٍْس ِبما كَسبت وهم ال " 
  .)١٧٠ " (يظْلَمونَ

دقته وانضباطه وترابطه . احلديث كالماً كثرياً يف خلق الكون" العلم " ويقول 
ه ال ميكن أن حيدث كل ما فيه من موافقات دقيقة بغري غاية وال خالق مدبر وأن. .وتناسقه
  .مريد

إن مشاكل : " العامل الفلكي الذي بدأ حياته ملحداً شاكاً ، يقول جيمس جيرت
  ."العلم الكربى ال حيلها إال وجود إله 

العلم " رئيس أكادميية العلوم بنيويورك يف كتابه ، كريسي موريسون. ويقول أ
تكون احلياة بدوا ، إن وجود اخلالق تدل عليه تنظيمات ال اية هلا" : " دعو لإلميان ي

إمنا هي جزء ، واملظاهر الضخمة لذكائه، وإن وجود اإلنسان على ظهر األرض. مستحيلة
  .من برنامج ينفذه بارئ الكون

. لمإن اإلنسان ليكسب مزيداً ال حد له من التقدم يف كل وحدة من وحدات الع" 
 إىل جمموعة - اليت كانت تعترب أصغر قالب يف بناء الكون - غري أن حتطيم ذرة دالتون 

قد فتح جماالً لتبديل فكرتنا عن الكون ، جنوم مكونة من جرم مذنب وإلتكرونات طائرة
. ومل يعد التناسق امليت للذرات اجلامدة يربط تصورنا مبا هو مادي. واحلياة تبديالً جوهرياً

ارف اجلديدة اليت كشف عنها العلم لتفتح جماالً لإلميان بوجود مدبر جبار وراء وإن املع
  ."ظواهر الطبيعة 

لو اختل أي ، ويعدد هذا العامل وغريه مئات من املوافقات الدقيقة يف خلقة الكون
وملا ظهرت احلياة على سطح . .واحد منها ملا انتظم الكون يف دورته املنتظمة الدائمة

لو زادت نسبة األكسيجني يف اهلواء فاحترق كل حي أو قلت . .رتقتاألرض وال ا
لو زادت اليابسة أو . .لو زاد املاء على سطح األرض أو قل. .فماتت األحياء أو مخلت

لو اقترب القمر من األرض فزادت قوة جذبه وارتفع مد املياه على األرض أو لو . .قلت
 ما على سطحها من احلياة أو بعدت لو اقتربت األرض من الشمس فالتهب كل. .بعد

  . اخل. .فمات كل حي
 أن - من قبل ذلك العلم - وكلها تشهد ذه احلقيقة اليت تدركها الروح بداهة 

  ..للكون خالقاً مدبراً خيلق بقدر ما يشاء ويدبر األمر
                                                                                                                            

  ] .٨٥ [ سورة احلجر  )١٦٨(
  ] .٣[  سورة التغابن  )١٦٩(
   ] .٢٢[  سورة اجلاثية  )١٧٠(
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١٠٩  
  .يف خلقة الكون" القَدر " تلك أول بديهية من بديهيات 
  :ويف حياة اإلنسان ، يف هذا الوجود كلهمث اهللا هو الذي يدبر كل أمر 

  .)١٧١" ( ِبيِدِه ملَكُوت كُلِّ شيٍء "
"ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع وهو لْكِدِه الْم١٧٢ " ( ِبي(.  

 "م ِعزتاُء وشت نِمم لْكالْم ِزعنتاُء وشت نم لْكِتي الْمؤلِْك تالْم اِلكم مقُِل اللَّه ن
ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع كِإن ريالْخ ِدكاُء ِبيشت نِذلُّ متاُء وش١٧٣ " (ت(.  

  :مث إنه يدبر األمور كلها باحلق 
  .خلق السماوات واألرض باحلق

  .وخلق اإلنسان باحلق
  .وتصويره يف أحسن صورة هو باحلق
  ..قومن أجل احل، ورجعته إىل اهللا يف اليوم اآلخر باحلق

  ..وهنا مفرق الطريق بني الوثنيات القدمية واحلديثة وبني اإلسالم
  ..أو بال خالق مدبر، كل وثنية تؤمن بأن الكون قد خلق مصادفة بال خالق

  ... بتطور أو بغري تطور- وكل وثنية تؤمن بأن اإلنسان وجد يف األرض مصادفة 
أو ال حيكمها ، ضابطوكل وثنية تؤمن بأن حياة اإلنسان يف األرض ال حيكمها 

  ..أو ال حيكمها ضابط عادل يقدر تصرفاته ويصدرها باحلق، ضابط عاقل
حمصورة يف ، وكل وثنية تؤمن بأن حياة اإلنسان حمصورة يف نطاق األرض الضيق

  ..منتهية بال رجعة وال جزاء، منقطعة عن حقيقة األزل واألبد، احلياة الدنيا
الذي ، طعة الصلة بناموس الوجود األكربمنق، كل هذه الوثنيات ضالة منحرفة

  ..حيكم الكون واحلياة واإلنسان
الشامل الكامل الذي " احلق " إن النظر يف هذا الناموس األكرب يفتح البصرية على 

  .يصرف األمور
وأنه ليس مصادفة . .ما يبني ما يف خلق الكون من حق" العلم " وقد سبق من قول 

  .بال مدبر عاقل حكيم

                                                 
   ] .٨٣[  سورة يس  )١٧١(
   ] .١[  سورة امللك  )١٧٢(
   ] .٢٦[  سورة آل عمران  )١٧٣(
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١١٠  
 طبائع األشياء أن تكون هذه الدقة العجيبة املتناهية موجودة يف خلق وليس من

  ! وغائبة بعد ذلك عن حياة اإلنسان، السماوات واألرض
لن يتوقف عن ، فاحلق الذي مشل هذا الكون الواسع الذي يذِْهلُ اإلنسانَ جمرد ختيله

 بالنسبة لكائن واحد من وال، السريان بالنسبة لتلك النقطة الصغرية الضئيلة يف هذا الكون
  .كائنات هذه النقطة الساحبة يف الفضاء

ولكن هذا ليس معناه أنه . إن اهللا كرم اإلنسان وجعله خليفة له يف األرض. .حقاً
  .ناموس احلق. .أخرج حياته من الناموس األكرب الذي شاء سبحانه أن حيكم الوجود كله

متفرداً ، فال يتركه ضائعاً منقطعاً، بل كان من التكرمي له أن يصله بالناموس األكرب
  ..وحده بالتيه والضالل يف الكون املهتدي كله داية اهللا

وجيعل كل ، وجيعل حاكمها هو احلق، كان من التكرمي له أن جيعل حلياته غاية
  .مرتبطاً بتلك الغاية وحمكوماً بذلك احلق، خطوة من خطواا وكل تفصيل من تفصيالا

 أال تنتهي حياته يف هذه -  إذ جعل حياته حمكومة باحلق -  له وكان من التكرمي
 حني تقتطع عن بقيتها املكملة - وال يتبدى فيها احلق ، اليت ال تكتمل فيها صورة، األرض

وإمنا جعل هذه احلياة . ."احلق "  وال تنتهي األمور فيها ايتها العادلة املستفادة من - هلا 
ليتم اجلزاء العادل عن هذا ، وفرصة للعمل من كل لون وصنف، الدنيا اختباراً وبالء للناس

  :يوم تكتمل الصورة وحيق احلق . .االختبار يف يوم اجلزاء
  .)١٧٤ " (الَِّذي خلَق الْموت والْحياةَ ِليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عمالً" 
 "و قِبالْح ضالْأَراِت واومالس اللَّه لَقخال و مهو تبا كَسفٍْس ِبمى كُلُّ نزجِلت
  .)١٧٥ " (يظْلَمونَ

  ..وبذلك تستقر األمور على ركيزا احلقة يف حياة الناس
ألنه قدر اهللا ، وهو احلق. الذي يصرف حياة الناس هو إرادة اهللا" القدر " إن 

  .وإرادته
  .فكل ما يف الوجود جيري لغاية. وهو ال جيري بال غاية

  .فالظلم حمال على اهللا. .و ال جيري بالظلموه
ألن األرض ليست اية احلياة ؛ واقتطاعها ، وهو ال ينهي األمور يف هذه األرض
  .وخيلّ بالنسب واملوازين، وحدها من الصورة يفسد ما فيها من احلق

                                                 
   ] .٢[  سورة امللك  )١٧٤(
   ] .٢٢[  سورة اجلاثية  )١٧٥(
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اة وال اية حي، وتنفسح احلياة ذا التصور الشامل فال تنقطع عند اية احلياة الدنيا

فسحة للنفس . .ومن األرض للسماء. .وإمنا متتد من الدنيا لآلخرة. .فرد وال حياة جيل
  ! ..وفسحة للفنون، البشرية تعيش فيها على نطاق أوسع

  
°   °   °  

  
وينظرون إليها أجزاء ، والبشر ال يدركون حقيقة الصورة ألم يقطعون رباطاا

  .وتفاريق
" ويقفون عند احلادث املفرد كأنه . .ياة جيلينظرون إىل حياة فرد بعينه أو ح

ويظنونه ، فال تتبني هلم املالمح. .أو يقفون عند هذه األرض. .األخري يف الصورة" املقطع 
  ..خبط عشواء

وملاذا هزم احلق . .وملاذا وقع الزلزال. .وملاذا عاش الشيخ. .ملاذا ماتت الطفلة
  !؟وانتصر الطغيان

ويدعوهم إىل ، قوف عند تلك احلوادث ازأة املنقطعةواإلسالم يرد الناس عن الو
  :يشاهدون فيها سري احلياة ، لوحة أوسع

 بلَغا فَلَما، حقُبا أَمِضي أَو الْبحريِن مجمع أَبلُغَ حتى أَبرح لَا ِلفَتاه موسى قَالَ وِإذْ" 
عمجا مِنِهميا بِسيا نمهوتح ذَفَاتخ ِبيلَهِر ِفي سحا الْببرا، سا فَلَمزاوقَالَ ج اها ِلفَتا آِتناءنغَد 
ا لَقَدا ِمن لَِقينفَِرنذَا سا هبصقَالَ، ن تأَيا ِإذْ أَرنيِة ِإلَى أَورخي الصفَِإن ِسيتن وتا الْحمو 

اِنيهطَانُ ِإلَّا أَنسيأَ أَنْ الشهذَ ذْكُرخاتو ِبيلَهِر ِفي سحا الْببجقَالَ، ع ا ذَِلكا مِغ كُنبا ندتفَار 
 لَّدنا ِمن وعلَّمناه ِعنِدنا ِمن رحمةً آتيناه ِعباِدنا من عبدا فَوجدا، قَصصا آثَاِرِهما علَى
 تستِطيع لَن ِإنك قَالَ، رشدا علِّمت ِمما تعلِّمِن أَن علَى ِبعكأَت هلْ موسى لَه قَالَ، ِعلْما
ِعيا مربص ،فكَيو ِبرصلَى تا عم ِحطْ لَما ِبِه تربِني قَالَ، خِجدتاء ِإن سش ا اللَّهاِبرلَا صو 

 فَانطَلَقَا، ِذكْرا ِمنه لَك أُحِدثَ حتى شيٍء عن تسأَلِْني فَلَا اتبعتِني فَِإِن قَالَ، أَمرا لَك أَعِصي
 أَلَم قَالَ، ِإمرا شيئًا ِجئْت لَقَد أَهلَها ِلتغِرق أَخرقْتها قَالَ خرقَها السِفينِة ِفي رِكبا ِإذَا حتى
، عسرا أَمِري ِمن ترِهقِْني ولَا نِسيت ِبما تؤاِخذِْني لَا قَالَ، صبرا مِعي تستِطيع لَن ِإنك أَقُلْ

، نكْرا شيئًا ِجئْت لَّقَد نفٍْس ِبغيِر زِكيةً نفْسا أَقَتلْت قَالَ فَقَتلَه غُلَاما لَِقيا ِإذَا حتى فَانطَلَقَا
 تصاِحبِني فَلَا بعدها شيٍء عن سأَلْتك ِإن قَالَ، صبرا مِعي تِطيعتس لَن ِإنك لَّك أَقُل أَلَم قَالَ
قَد تلَغي ِمن بنا لَّدذْرى فَانطَلَقَا، عتا ِإذَا حيلَ أَتٍة أَهيا قَرمطْعتا اسلَها أَهوأَن فَأَب 

 قَالَ، أَجرا علَيِه لَاتخذْت ِشئْت لَو قَالَ فَأَقَامه ينقَض أَنْ يِريد ِجدارا ِفيها فَوجدا يضيفُوهما
 فَكَانت السِفينةُ أَما، صبرا علَيِه تستِطع لَم ما ِبتأِْويِل سأُنبئُك وبيِنك بيِني ِفراق هذَا
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١١٢  
اِكنيسلُونَ ِلممعِر ِفي يحد الْبفَأَرا أَنْ تهكَانَ أَِعيبم واءهرو ِلكذُ مأْخٍة كُلَّ يِفينا سبغَص ،

 ربهما يبِدلَهما أَن فَأَردنا، وكُفْرا طُغيانا يرِهقَهما أَن فَخِشينا مؤِمنيِن أَبواه فَكَانَ الْغلَام وأَما
 تحته وكَانَ الْمِدينِة ِفي يِتيميِن ِلغلَاميِن فَكَانَ الِْجدار وأَما، رحما وأَقْرب زكَاةً منه خيرا
 من رحمةً كَرتَهما ويستخِرجا أَشدهما يبلُغا أَنْ ربك فَأَراد صاِلحا أَبوهما وكَانَ لَّهما كَرتٌ
كبا رمو هلْتفَع عِري نأَم أِْويلُ ذَِلكا تم ِطع لَمسِه تلَيا عرب١٧٦ " (ص(.  

قصة موسى مع عبد اهللا الصاحل الذي آتاه اهللا رمحة من عنده وعلمه العلم اللدين 
الذي يتجاوز احلادثة املفردة واللحظة احلاضرة إىل ما وراءها من احلوادث وما وراءها من 

  .م اهللا الشامل وأمره النافذ باحلقويربط ذلك كله بعل. .األجيال
فال حيصر انتباهه يف ، إا تفتح للقلب البشري جمال التأمل يف اللوحة الواسعة

اللحظة احلاضرة حياول تفسريها وحدها منقطعة عن ارتباطاا الالائية باألشياء 
  .واألشخاص واألحداث

!  حكمة األحداث إن البشر سيدركون يف كل حالة-  مع ذلك -وهي ال تقول له 
وفيها جانب ، فعمر الفرد القصري وعلمه القاصر لن يتيحا له االطالع على اللوحة بأكملها

والذي حيمل ، هو اجلانب الذي مل يتحقق بعد يف واقع احلياة، حمجوب عنه يف عامل الغيب
  !وما يترتب عليها من نتائج ال تدخل يف احلسبان، تكملة أحداث اليوم

بال غاية ، إا ليست اعتباطاً! قط إن هناك حكمة وراء األحداثوإمنا تقول له ف
إا ليست . إا ليست منفصلة كل منها قائم بذاته ال يترتب عليه شيء. وال ضابط

  !مقطوعة عن علم اهللا وتدبري اهللا
فمن وراء علم ! إن هذه احلكمة حق وعدل وال باطل فيها وال ظلم: وتقول له 

 ألنه مقتطع من - ومن وراء احلادث الذي يبدو ظاملاً اليوم ،  احمليطالبشر القاصر علم اهللا
  . يتحقق عدل وخري كثري-صورته املتكاملة 
ومبا ميكن أن ، إن اهللا هو امللجأ ألنه هو العامل مبا وراء اللحظة احلاضرة: وتقول له 

: " قي أو يترتب على اخلري الظاهر من شر حقي، يترتب على الشر الظاهر من خري حقيقي
 لَكُم رش وهئاً ويوا شِحبى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئاً ويوا شهكْرى أَنْ تسع١٧٧" (و(.  

  !ويستسلم له ويرضاه، ومن مث يطمئن القلب البشري إىل قدر اهللا
  

°   °   °  

                                                 
   ] .٨٢ – ٦٠[  سورة الكهف  )١٧٦(
   ] .٢١٦[  سورة البقرة  )١٧٧(
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  .ذلك هو فارق ما بني اإلسالم والوثنية يف تصور القدر
  ..وهو فارق عظيم

  .ليس أقل ما يترتب عليه تصحيح التصور وتصحيح املقاييس
 ال ينبغي له أن يعيش يف تصور خاطئ وهو -  خليفة اهللا يف األرض -فاإلنسان 

ال ينبغي أن يكون تفكريه وتصوره حمصوراً يف دائرة ضيقة منقطعة . ميلك أن يرى الصواب
تصور واالتصال بالناموس وهو ميلك طالقة الفكر وطالقة ال، عن ناموس احلياة األكرب

  .الكبري
  .وليس أقل ما يترتب عليه تصحيح املشاعر بعد تصحيح املقاييس

فحني يستقيم لإلنسان تفكريه ؛ حني جيعل تصوره مساوقاً لناموس احلياة ال منقطعاً 
عنه وال مصادماً له ؛ حني تنفسح أمامه الصورة فال يشوهها النظر إىل جزئياا املتفرقة بال 

حينئذ . . ؛ حني يرى رقعة احلياة الكبرية ووجود القصد من ورائها واستقامة الغايةرابط
  .تستقر نفسه وتنطلق مشاعره سليمة من القلق واالضطراب

إن القلق العنيف الذي يستويل على النفس حني ال ترى حكمة القدر وغايته ؛ حني 
ن احلادث املفرد واللحظة تؤمن بأن الوجود بال غاية واحلياة بال أهداف ؛ حني تؤمن أ

بانتهاء هذا الفرد ، احلاضرة هي القول األخري يف أي أمر ؛ حني تؤمن أن احلياة تنتهي هنا
  ..هذا القلق مدمر حمطم مميت. .أو بانتهاء هذه األرض

  ..وصراعاً وحشياً على لذائذ احلياة، إنه هو الذي جيعل احلياة بة تنهب
، وحرية وختبط،  ما يشيعه من احنالل وتفككوهو الذي يشيع يف العامل اليوم
  .وصراع يوشك أن يصيب العامل بالدمار

. .واحلق الذي خلقت به السماوات واألرض. .فأما حني تطمئن النفس إىل قدر اهللا
تنطلق ، فعند ذلك تنطلق من القلق املدمر املشتت. .والعدل يف البالء والعدل يف اجلزاء

ويربطه بعضه ، ألا طليقة طالقة الناموس الذي حيكم الوجود ،تعمل نشيطة يف سبيل اخلري
  !ال برباط التوتر الصارم العنيف، إىل بعض برباط اجلاذبية الرخية الودود
والعمل يف نطاق الظاهر ، التسليم للمغيب اهول: وذلك موقف املسلم من القدر 

  .املعلوم
°   °   °  
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ال جيزع وال يقلق وال ، ي على بصريةإن املسلم الذي يؤمن بالتصور اإلسالم

واطمأن ، واطمأن إىل إرادته فيه، ألنه قد سلم أمره إىل اهللا، يضطرب ملا يترقبه من قدر اهللا
والرضى ، ديه يف ذلك عالقة املودة هللا واحلب. إىل أنه ال يريد له يف النهاية إال اخلري

وال حتكمه قط عالقة البغضاء ) ١٧٨" (ضوا عنه رِضي اللَّه عنهم ور" املتبادل من اجلانبني 
  .اليت لوثت أساطري اإلغريق وأفسدت شعورهم باهللا، والشحناء والصراع

وال ينفذ إال ما أراده ، وهو يف الوقت ذاته ال يتواكل عليه حبجة أن القدر مكتوب
  .!اهللا

وليس يدري  .ولكن قدر اهللا مغيب عن األبصار. ال ينفذ إال ما أراده اهللا. حقاً
 خلَق : "العمل الدائب الذي ال يفتر . .ومن مث ينبغي العمل. أحد مقدماً ما سيكون

فَاستجاب لَهم ربهم أَني ال " . )١٧٩" (الْموت والْحياةَ ِليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عمالً 
 كُماِمٍل ِمنلَ عمع ١٨٠" (أُِضيع " (مقُِل اعونَ وِمنؤالْمو ولُهسرو لَكُممع ى اللَّهريلُوا فَس "

)١٨١(.  
  .ولكن بال قلق وال جزع وال اضطراب. .العمل الدائم يف كل حلظة

  
°   °   °  

  
  !ولكنه ليس صراعاً مع القدر. والصراع حيدث يف األرض

كم ورضيت حب، فقد اطمأنت النفس إليه، ليس هناك ما يوجب الصراع مع القدر
  !بل لو مل يتكشف لعدة أجيال، ولو مل يتكشف لصاحبه يف حينه. .اهللا مطمئنة أنه اخلري

ويكون من أجل اخلري يف سبيل . .وإمنا يكون الصراع مع الشر الكائن يف األرض
  :اخلري 

" اللَّه لَِكنو ضِت الْأَردٍض لَفَسعِبب مهضعب اساللَِّه الن فْعال دلَولَى  وٍل عذُو فَض
الَِمني١٨٢ " (الْع(.  

                                                 
   ] .١١٩[ ائدة  سورة امل )١٧٨(
   ] .٢[  سورة امللك  )١٧٩(
   ] .١٩٥[  سورة آل عمران  )١٨٠(
   ] .١٠٥[  سورة التوبة  )١٨١(
  ] .٢٥١[  سورة البقرة  )١٨٢(
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إذا طغت عن حدها ومالت . ."الطبقة " وقوى ، "اتمع " يصارع اإلنسان قوى 

  !وال أا البديل من اهللا! "القدر " ولكنه ال يصارعها ويف حسه أا . إىل الظلم
  .مطمئن إىل محاه، مترقب لقدر اهللا، وإمنا يصارعها وهو مرتبط باهللا

  ..تعجل نتيجة الصراعوال يس
وال من احلادث املفرد . .إن الصورة ال تكتمل يف حياة الفرد وال يف حياة جيل

  .واللحظة احلاضرة
وقد يستغرق اكتمال الصورة حوادث متعددة وحيوات أفرد متعددة وحيوات 

  ..أجيال
  ..وال يكتمل إال يف اآلخرة يوم اجلزاء. .أو قد يستغرق احلياة الدنيا كلها

، فذلك هو ناموس الكون املتكامل الشامل احمليط. .ه يكتمل يف كل حالةولكن
  .القائم باحلق يف مجيع األحوال

فوق أنه حقيقة واقعة يشهد ا ، وانفساح التصور، وانفساح احلياة على هذا النحو
  .رائعة حني يراد تصويرها يف الفنون" فنية " فهو حقيقة ، ناموس الوجود كله

ولكنه تصوير ناشئ عن . . مثل من الروعة الفنية يف تصوير القدرواألدب اليوناين
غري متكاملة الترابط مع ، تصور يأخذ الصورة من جانب واحد. تصور ناقص ومنحرف

  .ويأخذها من جانب احنراف وثين يف تصور العالقة بني البشر واهللا. .بقية األجزاء
فناً يعرض حياة . .ناً آخروالتصور اإلسالمي املستقيم املتكامل حري بأن ينشئ ف

ويعرض ، خلواً من اختالالت الفن اليوناين، واحلوادث واألحداث، األفراد واجلماعات
  .الصورة على حقيقتها املتمثلة يف كل كيان الوجود
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  ؟ما العقيدة

  ؟وحيبه وخيشاه. .مث يتجه له بالعبادة. .ملاذا يؤمن اإلنسان بوجود إله
أو ، سواء وهي تؤمن باهللا اإلميان احلق. .مل تقف البشرية لتسأل نفسها هذا السؤال

أو تعبده وتشرك به آهلة . .)١٨٣(يف صورة وثن أو طوطم . .وهي تعبده على ضاللة
  .أخرى ليقربوهم إىل اهللا زلفى

ىل ألنه كان يف حسها بديهية ال حتتاج إ، مل تقف لتسأل نفسها هذا السؤال
  . .سؤال

فراحت تسأل نفسها منكرة وجود ، حىت أصابت أوربا النكسة يف احلقبة األخرية
  !زاعمة أن ذلك كله كان أساطري األولني. .بل منكرة وجود إله على اإلطالق، اهللا

واختلت ، واهتزت القيم، هذه احلقبة ذاا اليت اضطربت فيها املوازين يف أوربا
  .األفكار

وأبت أن تؤمن إال مبا تدركه . فيها حبيوانية اإلنسان وماديتهاحلقبة اليت آمنت 
  .احلواس

فأخضعته جلربية املادة . .اإلنسان من عبادة اهللا" حترر " احلقبة اليت أرادت فيها أن 
  .وألغت كيانه الذايت من الوجود. .وجربية االقتصاد وجربية التاريخ

  
°   °   °  

  
  ..يةيف فترة من الفترات كانت أوربا مسيح

ودرجة تغلغل العقيدة اإلهلية يف النفوس اليت ، وأياً كانت درجة إمياا باملسيحية
فقد كانت املسيحية . .درجت على الوثنية ردحاً طويالً من الزمن ميتد إىل عشرات القرون

  .وكانت العقيدة يف اهللا هي القاعدة هلذا التفكري، هي الطابع العام للتفكري األوريب

                                                 
معبود تعبده القبيلة يكون يف الغالب حياناً معيناً تعتقد القبيلة أن دماءه جتري  ) Totem( الطوطم  )١٨٣(

وعندئذ يشربون ، ال يذحبونه إال يف مناسبات دينية خاصةوهم يقدسونه ف، يف كل فرد من أفرادها
  .ولكل قبيلة طوطمها اخلاص . دماءه لتجري يف عروقهم من جديد
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بينما كان عدواً للعقيدة يف حقيقة ، كان يف ظاهره يف صاحل الدينمث حدث تطور 

حىت أصبح هو املسيطر على كل ، وامتداد سلطاا، ذلك هو ازدياد نفوذ الكنيسة. األمر
  .شؤون احلياة

 املستفاد من تصور - لقد صار للكنيسة سلطة ال يف داخل نطاقها الروحي وحده 
، لكنيسة سلطة زمنية إىل جانب السلطة الروحية بل صارت ا- الكنيسة ذاا للدين 

وفوق ، ومتلك اإلقطاعيات كأمراء اإلقطاع، وجتيش اجليوش، صارت تعزل امللوك وتوليهم
، والتهديد بالطرد من ملكوت اهللا، ذلك كله تتحكم يف الناس باإلتاوات اجلشعة

  .واإلخضاع املذل لرجال الدين
عن " علمية " ت الكنيسة تؤلف نظريات بل قام. ومل يقف األمر عند هذا احلد

وتلزم اإلنسان باإلميان ا . اخل. .وعمر اإلنسان، وشكل األرض وعمرها، الكون واألفالك
  .على أا جزء من العقيدة من مل يؤمن به فهو كافر وخارج على اهللا

، القائم على أساس البحث واالستقراء والتجربة، فلما قام العلم النظري والتجرييب
" والذي ترجع جذوره إىل طرائق العلم اإلسالمي ومناهجه يف األندلس كما قال 

قامت قيامة ، "املقدسة " ملا قام هذا العلم يثبت خطل هذه النظريات . ."بريفولت 
وخوفاً على القطيع البشري الذي حتكمه أن يفلت من ، اعتزازاً منها بسلطاا، الكنيسة

وما تتمتع به من استعباد ، وذَهبها وفضتها،  وهيبتهافيذهب عنها نفوذها، بني أيديها
وأا ، وراحت يف فظاظة ووحشية تقتل العلماء وحترقهم ألم قالوا بكروية األرض. للناس

ونال كوبرنيكوس وجاليلو على يديها ما يكفي لتكفري الناس من . ليست مركز الكون
  .ذلك السلطان

وبني الدين والعلم من ناحية ، ماء من ناحيةوظلت اهلوة تتسع بني الكنيسة والعل
ألنه ، الذي يوسم يف الفكر األوريب بالبطولة، حىت كان دارون، والنفور يزداد، أخرى

ال ، فلم يعد وجودها بعد ذلك إال لوناً من القصور الذايت، وجه الضربة القاضية للكنيسة
  .)١٨٤(وزن له يف حقيقة األمور 

وترنح الكنيسة حتت ، لك الصراع بني الكنيسة والعلموعلى هدي ذ، يف هذه الفترة
انفلت . .الكنيسة" أساطري " العلمية سالحاً هلا ضد " احلقائق " معاول اهلدم اليت تتخذ 

. "يتحررون " وشعروا أم . الناس من السلطان اجلائر الذي كان خيضعهم من قبل ويذهلم
هل الكنيسة هي :  يقفوا ليسألوا أنفسهم مل، ولكنهم يف ثورم اجلاحمة املنفلتة من القيد

ورموا الكنيسة ، بل أخذوها حسبة واحدة خمتلطة األجزاء. .اخلاطئة أم الدين هو املخطئ

                                                 
  " .جولة مع التاريخ " فصل " معركة التقاليد "  انظر كتاب  )١٨٤(
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. .وعادوا إىل وثنيتهم اليونانية الرومانية األوىل، والعقيدة يف اهللا معاً من قلوم وأفكارهم

  ..ولكن مع فارق خطري
مث تنحرف أفكارهم يف تصور " الدين  " ـا يؤمنون بففي تلك الوثنية األوىل كانو

مث يتصورون العالقة بينها وبني البشر ، فيتصوروا آهلة متفرقة، طبيعة القوة اخلالقة املدبرة
  ..عالقة مشاحنة دائمة وبغضاء

  ..أما اليوم فهم يقتلعون الدين من أساسه
  !مل تعد تنطلي عليهم األساطري! "تقدموا " لقد 

  ! إال ما تدركه احلواسال حقيقة
  !أمور ال تدركها احلواس" العقيدة " و " اهللا " و " الدين " و 

  .."أزمة ثقة " لقد كانت 
أزمة أفسدت العالقة بني الناس وبني كل ما كان يصل إليهم عن طريق الكنيسة 

  .سواء أكان حقيقة مرتلة أم كان خرافة ابتدعها رجال الدين، ورجاهلا
  . ومل يِفق منها األوربيون من قريب، مل تقف عند حدها املعقولولكن هذه األزمة 

ويسريوا فيه على نظافة ألن ، فبدالً من أن ينظفوا الطريق من األوحال والقاذورات
بدالً من ذلك فإم . .وضرورة الزمة لكيان اإلنسان، السري فيه جزء من طبيعة احلياة ذاا

وراحوا يزوون وجوههم عنه يف ضيق ، ورهمأمهلوا الطريق كله وجعلوه من وراء ظه
  .وعناد ونفور

، وعامل الطالقة، لقد آثروا أن يقطعوا اجلناح الذي يرفرفون به يف عامل العقيدة
جثموا على . .مث. .أو وخزاٍت قد أدمته، ألن أثقاالً قد علقت ذا اجلناح. .وعامل الروح

  .نوراألرض ال يستطيعون التحليق بأرواحهم يف عامل ال
ألن بعض املدلسني قد استغفلوهم ردحاً من ، آثروا أن يقطعوا صلتهم بالسماء

إىل . .وإمنا صارت تنظر إىل حتت، فلم تعد وجوههم تتطلع إىل أعلى. .الزمن باسم السماء
  !ألنه هو الذي تدركه احلواس. .ويقولون هذا هو الواقع. إىل األوحال. .الطني

عون أسلحتهم ملهامجة العقيدة وتشويه صورا يشر) ١٨٥" (العلماء " وانطلق 
  .وتسخيفها ورميها بكل منكر من القول غليظ

                                                 
 الذين وجدوا يف ثورة الناس على الكنيسة فرصة – مثل فرويد وماركس – وخاصة اليهود  )١٨٥(

 .ة لتحطيم املسيحية عدوهم القدمي مناسب
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١١٩  
 قال إن العقيدة إفراز -  يف محأة اجلنس اليت عاش فيها بتصوراته وأفكاره -فرويد 

بسبب وجود ، من كبت الطفل لرغبته اجلنسية حنو أمه. ينشأ من عقدة أوديب، جنسي
وذه املناسبة مل يقل لنا فرويد كيف تنشأ عقدة ( ! من الطريقاألب الذي يزامحه ويطرده 

وكيف ينشأ الضمري . .؟أوديب يف نفوس األطفال الذين ميوت آباؤهم قبل أن يروا النور
ومها اإلفراز املباشر لتلك العقيدة اللعينة اليت ، يف نفوس هؤالء األطفال وكيف ينشأ الدين

  .)! العظيم" العامل " عذبت ذلك 
 قال إا إفراز -  يف محأة االقتصاد اليت عاش فيها بتصوراته وأفكاره -اركس وم

إلخضاع ، وتستغله الطبقة اليت متلك وحتكم، "الطبقي " اقتصادي تنشئه طبيعة اتمع 
حتت تأثري املخدر الذي مينيها ، والتغرير ا لتنسى حقوقها املسلوبة، الطبقة احملكومة

وذه املناسبة مل يقل لنا ماركس (  حبياة أخروية مزعومة بالتعويض عن حرمان األرض
 يف - األول الذي مل يكن ميارس امللكية الفردية " الشيوعي " ملاذا وجد الدين يف اتمع 

  .! )؟وما املهمة اليت كان يومئذ يستغل فيها الدين؟  ومل ينقسم إىل طبقات- ظنه 
  ..االحنرافاتأشباهاً من هذه " العلماء " وقال غريمها من 

 جتند طاقاا للتشنيع على العقيدة -  واملاركسية خاصة - وأخذت الفنون األوربية 
أو يف قليل ملها كأمنا ليس هلا وجود يف واقع احلياة وال خط سري . .والزراية ا

مث جتيء الفنون املزورة اليت تعيش يف الشرق العريب اليوم بال غاية وال هدف وال . .البشرية
فتمثل احلقيقة اإلهلية ، بل تزيد إسفافاً عنه، فتقلد هذا األدب املنحرف، لة وال وعيأصا

ومتثل املأل األعلى وساحة الوجود الكربى يف . الكربى يف حقيقة بشرية حمدودة فانية
ومتثل حقيقة النبوة . ومتثل حقيقة البشرية الواسعة املديدة يف حياة حارة. حديقة أرضية

  !!صية حشاشنيوالرسالة يف شخ
  !نكسة خمزية يف عامل اإلنسان ويف عامل الفنون

  
°   °   °  

  
  ..العقيدة حقيقة عميقة يف كيان هذا الوجود

  :سائر على هداه ، كل ما يف الوجود مهتٍد إىل اهللا
  .)١٨٦ " ( ربنا الَِّذي أَعطَى كُلَّ شيٍء خلْقَه ثُم هدى"

                                                 
   ] .٥٠[  سورة طه  )١٨٦(
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١٢٠  
املتصلة بضمري ، تدركها الروح الواصلة، فحسب" حقيقة روحية " وليست هذه 

 وِإنْ ِمن : "وأن كل شيء يسبح حبمده ، الشاعرة بوحدة االجتاه ووحدة العبادة، الوجود
) ١٨٨" (ويسبح الرعد ِبحمِدِه والْمالِئكَةُ ِمن ِخيفَِتِه ) " ١٨٧ " (شيٍء ِإلَّا يسبح ِبحمِدِه

 " سبح ِللَِّه ما ِفي السماواِت والْأَرِض وهو الْعِزيز الْحِكيم " :وكل شيء يتجه لعبادته 
)١٨٩(.  

حقيقة " وإمنا هي كذلك ، تدركها الروح الواصلة، ليست حقيقة روحية فحسب
  ."علمية 

أي فلك من ؟ فأي شيء يف هذا الوجود ال يسري على القانون الذي أراده له اهللا
أي كائن من الكائنات ال ؟ غري مراع لناموس اخللق، اجه اخلاصاألفالك جيري على مز

  ؟أي كائن ينشئ له قانوناً خاصاً يضاد قوانني اهللا؟ يسري على الفطرة اليت فطره عليها اهللا
  ..والعمل مبقتضى إرادته، الطاعة للخالق. .ذلك معىن العبادة

فجعل ، دراك والوعيومنحه اإل، املخلوق الذي كرمه اهللا وفضله: إال اإلنسان 
ومنحه حرية . .ال كبقية الطاعات اليت يتقدم ا الكون ملواله، طاعته هللا واعية مدركَة

  ..االختيار بعد أن علمه ووعاه
جزاء التكرمي الذي ، عندئذ اختار فريق من بين اإلنسان أن خيرجوا على طاعة اهللا

  !كرمهم به اهللا
°   °   °  

  
  .. بالطاعة والعبادةالكون كله يتوجه إىل اهللا

ثُم استوى ِإلَى السماِء وِهي دخانٌ فَقَالَ لَها وِللْأَرِض ائِْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قَالَتا " 
ا طَاِئِعنيني١٩٠ " (أَت(.  

وهو ، فهو اخلالق. وما كانت متلك السماء واألرض إال الطاعة حني يأمرمها اهللا
ولكن التعبري اجلميل . .ناموس الذي تتحركان به وتأتيان به إىل اهللالذي أودع فيهما ال

وإمنا . إم ال ميلكون إال الطاعة: ال يريد أن يقول . ال يريد أن يشعر اخللق بالقهر، الكرمي
فكأمنا حني يطيعون يستجيبون لفطرم الذاتية ال لقهر ، جيعل الطاعة منبعثة من كيام هم

                                                 
  ] .٤٤[  سورة اإلسراء  )١٨٧(
  ] .١٣[  سورة الرعد  )١٨٨(
   ] .١[  سورة احلديد  )١٨٩(
   ] .١١[  سورة فصلت  )١٩٠(
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١٢١  
، فإمنا عند اهللا تلتقي احلقائق كلها. وهذه حقيقة وتلك. الفطرةينصب عليهم من خارج 

  !من كل زوايا الوجود
ولكن ال تفقهون . وإن من شيء إال يسبح حبمده: " وكل شيء يسبح حبمده 

  ."تسبيحهم 
فعندئذ . .مبا تدركه احلواس. ال تفقهون تسبيحهم إذا حكمتم بظاهر األشياء

  .ميتاً ال حياة فيه، جامداً ال حيس ،سيبدو لكم الكون صامتاً ال يسبح
،  تتصل باهللا-  ككل شيء -ألا ، ولكن الروح الواصلة تفقه تسبيح كل شيء

  .واصل إىل هناك، على ج واحد، فتلتقي بشقيقاا من أرواح الكون، وتتطلع إىل محاه
ه نقلة املنحة اليت نقلت. إا املنحة الكربى يف خلقته. .والروح مزية اإلنسان العظمى
أو يتقيد ، فرفعت عامله أن ينحصر يف نطاق املادة. بعيدة عن سائر اخلالئق يف األرض

يتصل بضمري . فيتصل باهول، وأعطته القدرة على أن ينطلق من كل قيد. بقيود احلس
  .ويتصل باهللا. .الكون

°   °   °  
  

  ..والعقيدة غذاء الروح
بقدر ما هي حقيقة بديهية يف كيان  ،ومن مث فهي حقيقة بديهية يف كيان اإلنسان

بكل ما جييش " الوعي " وهو . مع ذلك الفارق الذي يتميز به اإلنسان. .الكون واحلياة
  .خباطره من فكر أو وجدان
وتنفعل به نفسه انفعال ، حني يواجه الكون من حوله، وال مناص لإلنسان

  .بد هلذا الوجود من موجدأن يدرك بوعيه كما يدرك مبا وراء الوعي أنه ال . .األحياء
، وهذا التناسق، وال مناص له أن يدرك أن هذه الدقة املعجزة اليت يتسم ا الكون

. ومصادفة بغري تدبري، ال ميكن أن يكون اعتباطاً بغري قصد، وهذا اإلبداع، وهذا الترابط
  .ق واإلبداعله غاية من اخلل، وأن املوجد الذي أوجده ال بد أن يكون عاقالً مدبراً حكيماً

الواحد األحد الذي ال خالق غريه . وال مناص له حينئذ أن يدرك أن املوجد هو اهللا
  .وال شريك

  .ذلك حني تستقيم الفطرة
  .ولكن فطرة اإلنسان تنحرف أحياناً فينحجب عنها النور

  .تنحرف فال ترى هذه البديهيات اليت تنطق ا فطرة الوجود
  .تصورات شىت ما أنزل اهللا ا من سلطانوتتصور . .وتروح ختبط يف التيه
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١٢٢  
وقد كان أشد هذا التصورات احنرافاً تلك النكسة احليوانية اليت أصابت أوربا يف 

نطاق ما ، حني أرادت أن حتصر اإلنسان يف النطاق احليواين الضيق، جاهليتها احلديثة
 احلواس وحدها وحتجب عنه آفاق الكون الطليقة الفسيحة اليت ال تدركها، تدركه احلواس

  .وإمنا تدركها الروح
الذي فنت أوربا حقبة من الزمن عن حقيقة ، احلديث ذاته" العلم  " ـومع ذلك ف

وتنكر من احلقائق ، يأىب اليوم أن يساير الفطرة األوربية املنحرفة اليت تريد أن تنكر اهللا، اهللا
  !ما ال تدركه احلواس

  !"طاقة " ا التفجري الذري فأصبحت فقد أطلقه" املادة " العلم مل يعد يعرف 
. وإمنا هو جمموعة طاقات، وصار العلماء يعرفون اليوم أن الكون ليس جمموعة مواد

ومن مث ارتفع ذلك احلاجز . طاقات متحركة يتجاذب بعضها مع بعض برباط متني
يف فترة االحنراف " ما وراء الطبيعة " و " الطبيعة " البغيض الذي وضعته أوربا بني 

  .واجلمود
فيعرفوا أن هذه الطاقات حية ، وبقي أن تتفتح بصرية القوم كما تفتحت أبصارهم

ألا تسري ، وأا كلها مهتدية إىل اهللا، وأن الرباط الذي يربط بينها هو احلب، يف حقيقتها
  .وفق الناموس الذي أراده اهللا

قبل أن . .ريخيف عهود سحيقة من التا. .أما العقيدة فقد أدركت ذلك منذ القدم
" املعرفة " ألن الروح املهتدية إىل اهللا هي أكرب منابع . .يصل العلم إىل شيء يف هذا السبيل

  .يف هذا الوجود
°   °   °  

  
كما هي أضخم احلقائق يف ، والعقيدة يف اهللا هي أضخم احلقائق يف حياة اإلنسان

  .كيان الوجود
  .إا هي اليت تكشف له حقيقته اجلوهرية الفذة
  .هي اليت تكشف له عمق نفسه واقتدار طاقاته

مهمة اخلالفة عن . .هي اليت تكشف له عن مهمته اخلطرية يف كيان الوجود كله
  . اهللا

وأخيه . .وصالته بالكون واحلياة، وعندئذ تكشف له عن حقيقة صالته باهللا
  .اإلنسان
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١٢٣  
 - وبني احلقيقة الكربى حني تتأصل العقيدة يف النفس فإا تصل بني اإلنسان 

  .من احلب والرهبة واخلوف والطمع واألمل والرجاء،  بشىت املشاعر-حقيقة األلوهية 
  .وتصل بني اإلنسان والكون واحلياة بصالت من التعاطف واملودة والقرىب

  .وتصل بينه وبني أخيه اإلنسان برباط من احلب احلي املتدفق الفياض
توحد بني طاقاته املتفرقة وأوجه ، لى املنهج الواصلفتستقيم ع، وتربط كيان النفس

والعمل ، وتوحد بني الدنيا واآلخرة. فتجعلها طريقاً واحداً ذا غاية واحدة، نشاطه املتباينة
  .واألرض والسماء، والعبادة

هي من . وكل واحد من هذه املشاعر يصلح ميداناً أللوان ال اية هلا من الفن
. يف مجيع حاالته وأجياله وبيئاته" اإلنسان " حبيث ختاطب ، الضخامة والشمول والعمق
ال من حيث هو قطعة من " إنسان " ختاطبه من حيث هو . ألا ختاطبه يف أعمق أعماقه

  .هذا اجليل أو هذه البيئة أو ذلك املكان
  .باقية ما بقيت احلياة" إنسانية " ومن مث فهي فنون 

  
°   °   °  

  
ون تعبرياً مباشراً عن مشاعر العقيدة وسبحاا وليس من الضروري أن تك

، وإن كانت هذه بطبيعة احلال فناً أصيالً رائعاً يصل إىل القمة من عامل الفن. ووجداناا
  .حني يؤدى بأداء صحيح

وإبراز حقيقة العقيدة العميقة يف ، ولكن املهم هو تصوير احلياة من خالل العقيدة
  .كيان احلياة

وأخرجتها من احلس ، يت قادت خطى البشرية يف ظالم القرونإن العقيدة هي ال
، إىل احلس اإلنساين الذي يؤمن بالغيب واهول، احليواين الذي ال يؤمن إال باحملسوس

وهي اليت تربط . ويدرك من التناسق والقصد يف هذا الوجود ما يبحث له عن مبدع
كما تربط بني اإلنسانية وبني خالقها الذي انبثقت من إرادته ، الكيان البشري ذا الوجود

  .برباط وثيق من احلب والتطلع والرجاء
هي اليت أطلقت اإلنسان من إسار جسده اجلامث على األرض فاستطاع أن حيلق 

  .بروحه يف السماء
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١٢٤  
فحررته من حدود هذه ، هي اليت وسعت له جمال حياته وجمال مشاعره وأفكاره

واالتصال باآلخرة وهو بعد ، ومنحته االتصال بالكون األكرب، ه احلياة الدنياوهذ، األرض
  .يف دنياه

  .والفن الصحيح ال ميكن أن يغفل هذه احلقيقة
يصور . ينبغي أن يصورها من خالل النفوس احلية اليت تعيش فيها وتتأثر بإحياءاا

وكيف .  تصرفااكيف تتأثر هذه النفوس بالعقيدة وكيف يصبح سلوكها وكيف تكون
  .يتحدد موقفها من كل حدث وكل إنسان وكل شيء يف هذه احلياة

وينحصر ، فتنحرف وتضل، كما يصورها من خالل النفوس اليت تفرغ من العقيدة
آسٍن ألنه حمجوب عن االتصال ، تفكريها وتصورها وشعورها يف نطق صغري حمصور

  .بالكون املتحرك الكبري
ارخيها كله على أساس هذه القاعدة اإلميانية وأثرها يف ويصور البشرية كلها يف ت

، يف حدود الواقع الصادق الذي ال تكتمل صورته يف حياة فرد أو حياة جيل، واقع احلياة
  .وإمنا تكتمل على اللوحة العريضة اليت تسع األفراد واألجيال

رة يف سواء كانت موجودة يف النفس ومؤث، املهم أن حتس دائماً حبقيقة العقيدة
مؤثر غياا يف توجيه هذه النفس ، أم غائبة عنها، توجيهها إىل طريق معني وسلوك معني
  .يف طريق الضالل واحلرية واالضطراب

والفن العريب املزور الذي ينقل ، وهنا يفترق الفن اإلسالمي عن الفن الغريب احلديث
  .عنه نقل القرود ونقل العبيد

ال حتس أن احلياة . وجود العقيدة وأثرها يف احلياةففي هذا الفن األخري ال حتس ب
بل جتد تعمداً يف إغفال . سواء من خالل وجودها أو تغيبها، مرسومة من خالل العقيدة

إال أن يكون التعرض سخرية بالدين . .وال التعرض هلا، العقيدة وعدم ذكرها يف جمال الفن
  !واملتدينني

  .ألا تعيش اليوم مبعزل عن العقيدة، وربابالنسبة أل" واقعاً " وقد يكون هذا 
واقع جيل من األجيال شردته األحداث . .ولكنه واقع صغري منحرف ضال

  .وأخرجته عن صوابه
والفن األصيل ليس مأذوناً أن يصور هذا الواقع الصغري املنحرف على أنه األمر 

 كما قلنا - ألشياء فا. على أنه ضالل واحنراف: وإمنا يصوره على حقيقته ! الواقع فحسب
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١٢٥  
وإمنا تستمده من وجودها ،  ال تستمد كياا من جمرد وجودها- ) ١٩١(من قبل 

  .ولو بقيت ألف عام، الصحيح وإال فهي خطأ
. والفن األصيل ال يستمد كيانه وال مقاييسه من الواقع املنحرف جليل من األجيال

تعبري مجيل عن حقيقة ذلك أنه . إمن يستمد كيانه ومقاييسه من حقائق الكون الكبري
  .الكون وحقيقة وجوده

ومن مث ينبغي أن يربز الفن حقيقة العقيدة مبقدار ما هي حقيقة كونية عميقة 
سواء كانت موجودة وحية . وينبغي أن يرسم من خالهلا كل حقائق احلياة، شاملة

  .تاركة إياها لالحنراف والضالل، أو غائبة عنها، ومستولية على النفوس
 عن حقيقة العقيدة يف ذلك -  بوسائله التعبريية اجلمالية اخلاصة - الفن وحني يعرب
فإنه ال يعمل على رفعة البشرية وإطالقها من إسار الضرورة والقيد ، اإلطار الواسع

"  يكون فناً - من الوجهة الفنية البحتة -بل إنه ، واالحنسار يف النطاق احملدود فحسب
  . حقيقة الوجودألنه يعرب عن، واسعاً" كونياً 

                                                 
  " .الواقعية يف التصور اإلسالمي "  فصل  )١٩١(
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١٢٦  

 
، يف الفصول السابقة استعرضنا اخلطوط العريضة للفن اإلسالمي وجماالته املختلفة

، وااالت اليت يعمل فيها،  فكرة عن حقيقة هذا الفن-  فيما أحسب -وصارت لدينا 
  .والرقعة اليت يطل عليها من صفحة الوجود

  .شمل كل حقائق الوجودرقعة فسيحة ت
ولقد تبني لنا من خالل استعراض هذه اخلطوط العريضة أن الفن اإلسالمي ليس 

وال هو جمموعة من ، هو الفن الذي يتحدث عن حقائق العقيدة مبلورة يف صورة فلسفية
إنه التعبري اجلميل . .وإمنا هو شيء أمشل من ذلك وأوسع. احلكم واملواعظ واإلرشادات

  .من زاوية التصور اإلسالمي هلذا الوجود، لوجودعن حقائق ا
ونريد يف هذا الفصل أن جنمع هذه اخلطوط العريضة فنخرج منها بصورة شاملة 

عرضناها على ضوء ، حىت إذا عرضنا مناذج من هذا الفن يف الفصل القادم، للفن اإلسالمي
  .ما ندركه من خصائص هذا الفن ومفاهيمه

  
°   °   °  

  
، وعقائده، حقائقه: ري أن يتحدث الفن اإلسالمي عن اإلسالم ليس من الضرو

. .وإن كان من اجلائز بطبيعة احلال أن يتناول كل هذه املوضوعات، وأحداثه، وشخصياته
، من زاوية إسالمية، وكل ما جيري فيه، كما يتناول الوجود كله، ولكنه يتناوهلا

  .ويستشعرها حبس إسالمي
  .ربعم النابض الذي ينبثق من ضمري احلياةقد يتحدث لنا الفنان عن ال

  .قد يتحدث عن اجلبل الشامخ األشم
  .قد يتحدث عن نبتة وحيدة يف الصحراء

  .قد يتحدث عن الليلة املقمرة
  .قد يتحدث عن طفلة شريدة

  .قد يتحدث عن مواجع البشرية
  .قد يتحدث عن ضربة من ضربات القدر
  .قد يتحدث عن صراع الناس يف األرض
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١٢٧  
  .حدث عن بطل أسطوريقد يت

إذا تلقاه يف حسه بتصور اإلسالم ، قد يتحدث عن ذلك كله فيكون فنه إسالمياً
  .الصحيح وعرب عنه بروح ذلك التصور

أو عن حقيقة من حقائق ، أو عن غزوة من غزواتهوقد يتحدث عن الرسول
اك حلقيقة ودون إدر، فال يكون فنه إسالمياً إذا حتدث عنه بغري هذه الروح، العقيدة

  .التصور اإلسالمي
على أنه . من أبطال البشرية" بطل "  على أنه -  مثالً - لو حدثنا عن الرسول
فإىل . .على أنه شخصية عبقرية متعددة اجلوانب عميقة الغور. مجاع اخلري وممثل الفضائل

 ويتحدث عنه بروح، هنا ال يكون فنه إسالمياً مع أنه يتحدث عن رسول اإلسالم ذاته
  !اإلعجاب والتقدير

 على أا -  فضالً عن قمة هذه احلياة املتمثلة يف النبوة -إنه يتصور احلياة البشرية 
ويتصور النبوة على أا ضخامة بشرية منقطعة . حقيقة أرضية منقطعة عن حقائق الكون

  . حقيقة األلوهية- عن احلقيقة الكربى 
  !..وليس هذا تصور اإلسالم
يلتقي بناموس الوجود األكرب املهتدي ، لى أا حدث كوينولكنه حني يصورها ع

حني يصورها على أا نور كوين مشع ألنه قبسة من . .إىل اهللا جبميع طاقاته ومجيع كائناته
حني يصورها على أا إشراقة كونية أشعلت احلياة على وجه األرض وأنارت . .نور اهللا

حني . .اجتاهها مع اجتاه الكون الكبريوتتوحد يف ، هلا الطريق لكي تسري على النهج
تسري بقدميها على األرض وترفرف ، يصورها على أا حقيقة واصلة بني السماء واألرض

. .حني يصورها على أا الصورة املشرقة للخالفة عن اهللا يف األرض. بروحها يف السماء
  .فحني ذلك يكون فناً إسالمياً صادق التصوير حلقائق اإلسالم

 على أا معركة حدثت يف األرض بني جنود -  مثالً - صور غزوة بدر وحني ي
وأن جنود اخلري على قلتهم قد انتصروا على ِضعِف عددهم من الناس ، اخلري وجنود الشر

فرمبا يكون قد دخل . .ألم أصحاب عقيدة أو ألم على احلق وأعداؤهم على الباطل
ومل يصوره يف ، ولكنه مل يرق فيه صعداً. .يجمرد دخول يف عامل اإلسالم والفن اإلسالم
  .الرقعة الفسيحة اليت حيققها الفن الواصل املنري

أن النور يطرد : أما حني يوسع رقعتها فيصورها على أا سنة من سنن الكون 
كيف تدخل قدر . .حني يصورها يف ساحة القدر العليا. واهلدى يطرد الضالل، الظلمة

من معركة صغرية يف سبيل ، سلمة من حيث أراد املسلمون ألنفسهماهللا فقاد اجلماعة امل
إىل املعركة احلقيقية الكربى العميقة يف كيان ، الغلبة املادية على متاع من متاع األرض
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١٢٨  
) ١٩٢(معركة الفرقان بني احلق والباطل إىل آخر الزمان ، معركة العقيدة، الوجود

وتقررت . كله ومعىن الضالل كلهفانتصروا من حيث ال يشعرون على معىن الشرك 
على عامله . وارتفع اإلنسان على نفسه. حقيقة العقيدة يف هذه األرض ناصعة جلية خالدة

وِإذْ يِعدكُم اللَّه : " إىل العامل األكرب الذي يعيشه بروحه ، املباشر الذي يعيشه حبواسه
نَّ غَير ذَاِت الشوكَِة تكُونُ لَكُم ويِريد اللَّه أَنْ يِحق ِإحدى الطَّاِئفَتيِن أَنها لَكُم وتودونَ أَ
الْكَاِفِرين اِبرد قْطَعياِتِه وِبكَِلم قونَ، الْحِرمجالْم كَِره لَواِطلَ وِطلَ الْببيو قالْح ِحقِلي " 

احلادث املفرد واللحظة العابرة إىل ألنه ينقل ، حني ذلك يكون فناً إسالمياً عالياً. .)١٩٣(
فيكون صادق التعبري عن حقائق الوجود وحقائق . .داللتهما الكونية يف الساحة اخلالدة

  .اإلسالم
  .وعلى هذا النسق نستطيع أن نتصور حقيقة الفن اإلسالمي ومكانه يف الفنون

  
°   °   °  

  
الل النفس املؤمنة وجماالت الفن اإلسالمي هي كل جماالت الوجود مرسومة من خ

  .املتفتحة لإلميان
ذات ، فهو يراها خليقة حية متعاطفة. ."الطبيعة " عن . .فحني يتحدث عن الكون

تصادق احلق وتغضب على . .وتصادق وتعادي، وتغضب وترضى، روح تسبح وختشع
من وراء األشكال اليت قد تبدو ، ويرى يف كل كائن نوعاً من احلياة والروح. .الباطل
فقال هلا ولألرض ائتيا طوعاً : " كما يقول القرآن عن السماء واألرض . دة أو ميتةجام

هذا جبل حيبنا : " عن جبل أحد وكما يقول الرسول. "قالتا أتينا طائعني ، أو كرهاً
  ."وحنبه 

فهو حيس حنوها ، من حيوان وطري ونبات" احلية " وحني يتحدث عن اخلالئق 
وتصل بني ،  القرىب اليت تصل كل الكائنات بعضها ببعضبالتعاطف واملودة ووشائج

  .األحياء خاصة يف هذه األرض
فهو ليس إهلاً وال . وحني يتحدث عن اإلنسان فهو يرى فيه خليفة اهللا يف األرض

واحلقيقة الواحدة أن للكون . فذلك كله ليس حقيقة. راغباً يف أن يكون إهلاً أو شبه إله
واإلنسان من جهة . وال أشباه إله،  ينبغي أن يكون فيه أكثر من إلهوال. إهلاً واحداً هو اهللا

                                                 
" يوم الفرقان يوم التقى اجلمعان : " وله تعاىل  يعين التعبري القرآين بتقرير هذه احلقيقة الكبرية يف ق )١٩٢(

 .ويبلغ الفن اإلسالمي قمته حني يتناوهلا من هذه الزاوية اليت يشري إليها التعبري القرآين 
   ] .٨ – ٧[  سورة األنفال  )١٩٣(
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١٢٩  
. أخرى ليس كمية سالبة تتحكم فيها قوى االقتصاد واملادة وخمتلف اجلربيات األرضية

حمسوب . واحلقيقة أن اإلنسان عنصر إجيايب يف هذا الوجود. فذلك كله ليس حقيقة
واحلياة متأثرة . األرض من عند اهللاومسخر له السماوات و، حسابه يف تصميم الكون

  .وإرادة اهللا ماضية عن طريقه ومن خالل وجوده وتصرفاته. بأفعاله سواء يف اخلري أو الشر
  !وإمنا هو إنسان. .وهو كذلك خملوق ليس باملالك وال بالشيطان

. وهو مشتمل على قدرات وطاقات ترفعه إىل أعلى حني يعرفها وحيسن استخدامها
ينفذ منها عدوه األصيل وهو ،  كذلك على منافذ للضعف ومنافذ للغزوولكنه مشتمل

واملعركة دائرة على أشدها ال تفتر بني اإلنسان والشيطان منذ بدء اخلليقة حىت . الشيطان
 - رغم ضعفه البشري - واإلنسان األعلى يقضي حياته . يرث اهللا األرض ومن عليها

وبقدر ما يصطرب ، و إنسان بقدر هذه احملاولةوه. حياول أن يسد يف نفسه منافذ الشيطان
  .عليها أمام شىت املغريات

ويف ميدان الصراع بني اإلنسان والشيطان جيد الفن اإلسالمي آفاقاً واسعة وجوانب 
  .وحقوالً خصبة لإلبداع الفين األصيل، رائعة

 ولكن يهتف له دائماً من جانب. واإلنسان يصور يف حلظة القوة وحلظة الضعف
وحلظة الضعف ال حتتاج ! فجانب اهلبوط موجود من نفسه ال حيتاج إىل هتاف. الصعود

  !إىل تسجيل
فال ميلك نفسه وينجرف يف ، حلظة اجلنس الطاغية اليت تفِْقد اإلنسان ضوابطه

ال تستحق أن يقف ، هذه اللحظة بكل ما فيها من انفعاالت عنيفة ودفعات دافقة. .التيار
احلريص على إبراز ، املتفنن يف تسجيل دقائقها، املهتز هلا، ا املعجب اعندها الفن يصوره

  .)١٩٤(الذي يريد أن ينقل هذه املتعة لآلخرين ، املستمتع ا، كل جزئية من جزئياا
  .ألا حلظة هبوط وليست حلظة ارتفاع. .ال تستحق

ة أو الصور ال تستحق أن يقال فيها الشعر وتصفها القصة وتصورها اللوحة املرسوم
وإمنا هي تؤكد اجلانب األرضي . ألا ليست يف سبيل توكيد حقيقة اإلنسان. املتحركة

فهو حقيقة غليظة جامثة بكل غلظها ! وهذا ليس يف حاجة إىل توكيد. احملدود من اإلنسان
ومن مث ال خيتص ا . حقيقة واضحة مقررة يشترك فيها احليوان واإلنسان. على األرض
تسجيل اخلصائص اليت . "اإلنسان " وإمنا الفن اإلنساين موكل بتسجيل . اينالفن اإلنس

" فإذا سجل حلظة الوجود . تفرد ا هذا اإلنسان ومتيز ا عن سائر الكائنات يف األرض
  !ال على أا قمة يرتفع إليها اإلنسان، فعلى أا وجود حيواين" احليواين 

                                                 
 ال يدخل يف حسابنا بطبيعة احلال أولئك الذين يريدون أن يفسدوا اتمع عن عمد ويشيعوا  )١٩٤(

  . أن ذلك فن من الفنون – خملصني –وإمنا نتحدث عن الذين يظنون ، شة فيه لغرض ملتو خبيثالفاح



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

١٣٠  
أنه ، خطأ منه" احلب " ارفة اليت يسميها لقد خييل لإلنسان يف ساعة الشهوة اجل

ويرتفع على الواقع الصغري واللحظة العابرة فيتصل بآفاق الوجود العليا ، حيقق كيانه األمسى
: إال أن يكون هذا احلب خالياً من الدنس . .وذلك ليس حقيقة. وحقائق الكون الكبري

يؤات "  من - أحياناً - اين وكل ما حيدثه احلب الشهو. دنس املخالفة عن نواميس احلياة
ومن مث ال تستحق . ال تعرب عن احلقيقة. .فهي كتهيؤات املخمورين، الرفعة والطالقة" 

  !وال تستحق حفاوة اإلسالم، حفاوة الفن
وال حيتاج األمر إىل جدل بشأن ما تشتمل عليه تلك اللحظات اهلابطة من لذة 

أن الشهوات كلها : شرية احلسية األولية فتلك بديهية من بديهيات التجربة الب! وإمتاع
ولكن لإلنسان طاقات أعلى . " .زين للناس حب الشهوات: " مغرية وحمببة لإلنسان 

 - هو ضبط هذه الشهوات ، أرفع وأعلى" جبمال " يستطيع أن حيس فيها ، وآفاقاً أرحب
مث هناك . .فالنظي" بالطيب "  واالكتفاء منها -رغم ما هلا يف نفسه من إغراء وتزيني 

 - ولكنها موجودة رغم هذا يف عامل الواقع - قد ال يصل إليها كل إنسان ، درجات أعلى
هذه الشهوة وهو منجذب إليها يف داخل " ضبط " وذلك حني ال يقف اإلنسان عند 

 بل يستطيع كذلك أن حيس إحساساً حقيقياً -  وتلك يف ذاا مرتبة رفيعة وعالية - نفسه 
وال يشعر أنه حمروم مع ذلك . .والتقزز من كل عمل فاحش، تعة هابطةبالنفور من كل م

  !بل كاسب متعة الشعور بالنظافة واالستعالء، من املتاع
دٍي من . .القمة اليت حتاول التربية اإلسالمية أن تصل إليها. .وتلك قمة اإلنسانية

 الفنان املسلم أن يصل حني يستطيع، واليت يرسم الفن اإلسالمي حملات منها، اهللا ورسوله
  .إىل هذا املستوى الرفيع يف جتاربه الشعورية الذاتية

وإمنا يعاجل الفن اإلسالمي موضوع العالقة بني اجلنسني من خالل تصوره هلذه 
من خالل رفعها للرجل واملرأة كليهما . .من خالل حتقيقها ألهداف احلياة العليا. .العالقة

ل حثها كالً من الرجل واملرأة على إبراز أمجل ما عنده من خال. .إىل مستوى اإلنسانية
من خالل توسيع دائرة الشوق اجلنسي حىت يشمل األشواق العليا املتصلة . .وأرفع ما عنده

واليت ال تقف عند اللحظة العابرة واللقاء العارض بل متتد ، بصميم الكون وفطرة احلياة
 من احلقيقة الكربى املسيطرة على كل شيء ونظام احلياة املستمد، حىت تشمل احلياة كلها

  .يف هذه احلياة
، حني تصبح هي شاغل احلياة. .وقد يعاجلها كذلك من زاوية اهلبوط والضعف

حني تصرف اإلنسان عن االشتغال . ومزلقاً يؤدي إىل اهلبوط عن آفاق احلياة العليا
يف السياسة ، زلينيمشكلة إحقاق احلق والعدل األ: باملشكلة الكربى يف حياة األرض 

مشكلة الصراع مع الشر يف مجيع . .واالجتماع واالقتصاد وعامل الفكر وعامل الروح
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١٣١  
مشكلة حتقيق الغاية العليا من وجود اإلنسان وخالفته عن اهللا يف . .صوره وأشكاله

  .ولكنه يعاجلها حينئذ على أا هبوط ال على أا ارتفاع. األرض
فليقل . .ا حلظة اجلنس وإما ال فن على اإلطالقإم: فإذا أراد شخص أن يقول 

.  شخص منحرف- " اإلنسانية "  باملقاييس الكونية واملقاييس - ولكن فليعرف أنه . ذلك
 أن يفرض احنرافه ذلك -  مهما بدا يف نظر نفسه مجيالً ورشيقاً وممتعاً - وأنه ال يستطيع 

  .على سنن الكون واحلياة
 اجلنس ألن احلياة أوسع وأرحب من أن تنحصر  أوسع من عامل- ال شك - والفن 
 وال حرمان يف - الناس من متعة الشهوة يف عامل الفن " يحرم " وحني . يف هذا النطاق

 - الذي يتعود حسه على النظافة يف كل شأن من شؤون احلياة ، احلقيقة لإلنسان املترفع
اليت ، يات الفسيحة الرحيبةاملستو: فعليهم أن يتعودوا تذوق مستويات أعلى من اجلمال 

واليت تعوض عن اجلمال األصغر الذي تفوته باجلمال ، تشمل احلياة يف نطاقها األوسع
. ."العدل " ومجال " احلق " ومجال " اخلري " مجال . .األكرب الذي تسعى إىل حتقيقه

 سبيل هذا والنضال املستمر يف، ومجال إقامة احلياة البشرية على هذه املعاين اجلميلة كلها
  . بسنن الكون كله واحلياة-  حني يتحقق -الذي يتصل ، اهلدف

  
°   °   °  

  
 تقتضي أن -  وهو عنصر من عناصر اجلمال الكوين - ذاته " التناسق " ومراعاة 

اليت هي يف الواقع تصوير مجيل ، تكون رقعة اجلنس يف مكاا الصحيح من لوحة الفن
  .موٍح للوحة احلياة

  !وإن اجلمال هو هذا االختالل! بطبعه" خمتل النسب " فنان شخص وقد يقال إن ال
حقيقة الكون املتناسق يف كل . .وتلك نظرة سطحية منقطعة عن احلقيقة الكربى

 مع حركته الدائمة منذ - تناسقاً ال خيتل ، حركة من حركاته وكل جزئية من جزئياته
  .حقباً ال يعرف مداها إال اهللا، األزل

فهو ال حيس األشياء كما حيسها البشر . كائن ذو حساسية خاصةنعم إن الفنان 
  .مبا تراه" تنفعل " اليت ال ، وال بالنسب اليت تراها ا العني اآللية اردة، العاديون

  !ولكن ذلك ليس معناه اختالل النسب يف حس الفنان
" قته حقي"  حيس كل شيء أضخم من - إنه بتأثري هذه احلساسية املنفعلة باألشياء 

ألن ، ولكن مع احتفاظها بنسبها بعضها إىل بعض. الظاهرية اليت تراه ا العني اآللية اردة
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١٣٢  
، وإمنا هو يربز هذه اجلزئيات كلها، تكبري اللوحة كلها ال يقتضي اإلخالل جبزئياا

  . واضحة قريبة يتمالها احلس بال عناء- يف جمموعها -وجيعلها 
فالفنان هو العدسة املكربة اليت تكرب حقائق احلياة . ريتهوتلك هي موهبة الفنان وعبق

أو العدسة املقربة اليت تقرب املنظر للحس حىت تبدو جزئياته البعيدة . وتوضحها للرؤية
الكاشفة " أو هو العدسة .  مع ترابطها وتناسقها-املختلطة املبهمة واضحة مفصلة حمددة 

  .يت ال تراها العني الظاهرةاليت تكشف عن حقائق األشياء الباطنة ال" 
 حني تقوم بعملها يف التكبري أو التقريب -  أياً كان وصفها - ولكن هذه العدسة 

وال تفسد ما بينها من تناسق ،  ال ختل بنسب األشياء بعضها إىل بعض-أو الكشف 
  .وارتباط

، الفنانني قد اختلت النسب يف نفوسهم" بعض " وإمنا أقرب إىل احلق أن يقال إن 
أو من ، من خالل اجلنس: فهم يرون احلياة كلها من خالل جزئية واحدة من جزئياا 

وهؤالء خمتلون بوصفهم . .أو من خالل التفسري املادي للتاريخ، خالل الصراع الطبقي
فليس للفن مقياس وحده ينعزل به عن مقاييس البشرية . بشراً وكذلك بوصفهم فنانني

  . إحدى اجلزئيات املتناسقة يف مقياس الكون الكبرياليت هي يف جمموعها، احلقيقية
، وعلى الرغم من كل احلقائق اجلميلة اليت قد يعثر عليها فنان له هذه االختالالت

 أن احلقيقة األمشل -  وبديهيات احلس البشري - فمن املسلم به من بديهيات هذا الكون 
 جزئياا كان ذلك أقرب وأنه كلما اتسعت رقعة اللوحة وتناسقت، هي احلقيقة األمجل

الذي كان من نعم اخلالق الباهرة أن ، وأقرب للتصور البشري السليم، حلقائق الوجود
  .جيعله متجاوباً مع روح الكون الكبري

ومن مث يصبح هذا الفنان املختل فناناً صغرياً مهما أويت من براعة التصوير يف اجلزئية 
ويكون الفنان الذي . صورها من خالهلا كذلكاملفردة اليت يتلقى احلياة من خالهلا وي

أعظم . .يتلقى احلياة ويصورها من خالل مساحة أوسع وجزئيات أكثر عدداً وأكثر ترابطاً
  .املقاييس البشرية واملقاييس الكونية على سواء. .جبميع املقاييس، من الفنان املختل

 - ن العمل الفين إ: وجنيء اآلن إىل لبس قد يتبادر إىل الذهن من هذا التصور 
أو كان حلناً موسيقياً أو ، ال قصة، وخاصة إذا كان قصيدة غنائية أو خاطرة أو أقصوصة

، لن يتسع هلا يف حس الفنان.  لن يتسع لكل حقائق الوجود دفعة واحدة- لوحة مرسومة 
  .ولن يتسع هلا يف الرقعة املتاحة للتعبري

" متخصصة "  من حلظات ومهما يكن يف حس الفنان من مشول وفسحة فال بد
  ..أو حملة عابرة تلتقط جزئية واحدة من جزئيات الكون أو احلياة، حيس فيها خباطر مفرد
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١٣٣  
، يف االلتقاط والتعبري ساعة بعد ساعة" التخصص " وال بد من . وهذا كله صحيح

فاحلس البشري مل يهيأ بفطرته للنظرة . يف نفس الفنان ونفس كل بشر يف هذا الوجود
  .ة املتكاملة يف كل حلظة من حلظات احلياةالشامل

  .ولكن هذه احلقيقة ال تصرفنا عن أمرين مهمني
يف حسه " تنفصل "  ال - وهو اإلنسان الكبري -األمر األول أن الفنان الكبري 

حىت وهو يلم يف حسه أو يف تعبريه جبزئية واحدة من ، اجلزئيات بعضها عن بعض
  .اجلزئيات

  .أو جزئية الصراع الطبقي. م جبزئية اجلنسولنتصور مثالً أنه يل
" هذه " إنه يف . إن شيئاً من ذلك ال يقوم يف حسه منفصالً عن بقية الوجود

ولكنها ال تستغرقه بوصفها جنساً منقطعاً عن . .اللحظة حيس خباطرة من خواطر اجلنس
نفصلة ال إال حني بط إىل مستوى احليوان الذي يعيش حياته جزئيات م، حقائق احلياة

فهو . .حب نظيف فيه استعالء وترفع" عواطف " أما إذا أحسها . يرتبط بعضها ببعض
. ولو مل يذكر لنا شيئاً عن هذا الناموس، هنا مرتبط بناموس الوجود األكرب ومجاله الشامل

فإمنا يكفي أن ، وهو ليس يف حاجة إىل هذا الذكر الصريح يف كل مرة وال يف أية مرة
لندرك أنه غري مقطوع الصلة جبمال ،  إىل هذا العامل الفسيح- حياء والتأثري  باإل-ينقلنا 

  .الكون الكبري
إن هذا الصراع ال . اللحظة الرائعة بالصراع الطبقي" هذه " وكذلك حني يلم يف 
وال بوصفه احلقيقة املفردة اليت يتلقى من خالهلا كل حقائق ، يستغرقه بوصفه ظاهرة علمية

  .احلياة
، ليس يف حاجة إىل خطبة وعظية ليثبت لنا أنه مدرك لنواميس الكون العلياولكنه 

وإمنا يكفي أن . .وأن احلق والعدل األزليني يستنكران الظلم االقتصادي والظلم االجتماعي
وعدم احنصارها ،  لندرك اتساع الرقعة يف حسه- بصورة من الصور - يعطينا هذا اإلحياء 

  .نافذة واحدة من نوافذ احلياةأو ، فكري معني" مذهب " يف 
دون أن ، املتخصصة يف كل مرة، وذه الطريقة يلم الفنان الكبري جبزئيات احلياة

  .تكون يف ختصصها منقطعة عن حقائق الوجود
وبطبيعة احلال ال يفتعل الفنان هذه املشاعر افتعاالً لنقول عنه إنه فنان كبري واسع 

سرعان ما ، قيقة البشرية وتزوير يف احلقيقة الفنيةفكل افتعال هو تزوير يف احل! اآلفاق
  .الذي يدرك بفطرته تزوير االفتعال وحقيقة االنفعال، ينكشف حلس القارئ البصري

ومئات من ، واألمر الثاين أن الكيان البشري املشتمل على جسم وعقل وروح
ربوز شعور معني يف حيوي قدراً من املرونة يسمح ب، املشاعر املتباينة واألحاسيس املتشعبة



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

١٣٤  
ولكن يف هذا الكيان يف حقيقة األمر . .إحدى اللحظات يطفو على بقية املشاعر ويغطيها

من الترابط والتماسك ما ال يسمح بانفصال جانب عن بقية اجلوانب يف أثناء بروزه يف 
وإن بدا للنظرة القريبة أن ذلك ، وال بانفصال شعور واحد عن بقية املشاعر، حلظة معينة

  .حيدث يف بعض األحيان
الذي حيدث بالفعل أن جانباً أو شعوراً يغلب يف حلظة على بقية اجلوانب أو 

إال إذا أصيب اإلنسان باختالل مرضي كانفصام . ولكنه ال ينفصل عنها. املشاعر
  .أما الكيان النفسي السليم فال حيدث فيه قط ذلك االنفصال. الشخصية أو ازدواجها

تكاملة تتداول هذا الربوز واالحنسار جبوانبها املتعددة ومشاعرها والنفس السليمة امل
ألا يف احلقيقة ال تثبت على .  شاملة لكياا كله- يف جمموعها -حبيث تصبح . املتباينة

  .بروز معني أو احنسار معني إال إذا أصيبت باالختالل
. .خمتلف حاالا يعرب عن مداوالت النفس كلها يف -  يف جمموعه -والفنان الكبري 

ال عن جانب . .من خمتلف منافذه وجبميع أبعاده، أي يعرب عن وقع الوجود كله يف حسه
  .واحد من جوانب هذا الوجود

هي أن الفنان الكبري ال يعطينا يف أية : وخيلص لنا من هذين األمرين حقيقة متكاملة 
وإمنا مينحنا ، جود العليامبعىن االنقطاع عن حقائق الو" متخصصة " حلظة من حلظاته ملسة 

، تعمق هذه اجلزئية ذاا يف إحساسنا، يف كل جزئية متخصصة قبسة من الوجود األكرب
 - وأنه . ألن فيها من شذى الوجود كله باإلضافة إىل شذاها اخلاص، وتعطيها نكهة مجيلة

زئية  كجزئية اجلنس أو ج-  ال يعطينا الوجود من خالل جزئية واحدة ثابتة - يف جمموعه 
،  إال أن يصلها يف حسه ويف حس القارئ بالوجود الكبري ونواميسه- الصراع الطبقي 

ومع ذلك فهو أضخم يف عامل الفن وعامل . فيعوضها بذلك عن ضيق املساحة وضآلة القدر
. .اإلنسانية كلما استطاع أن يعرض لنا الوجود من خالل نوافذه املتعددة وجماليه املتباينة

  .الوجود" حقيقة " إعطاء فذلك أقرب إىل 
  

°   °   °  
  

ومبقتضى هذا الشمول والتكامل يعرض لنا الفن اإلسالمي حياة البشرية من مجيع 
،  عند حلظة اجلنس يفصصها وحيللها-  مثالً -فال يقف ، جوانبها ويف مجيع حلظاا

ية من بينما يترك بقية اللوحة البشرية خاو. .ويضخم كل جزئية فيها، ويعيدها ويكررها
  .التعبري
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 مث - ومبواصفاا اليت سبق ذكرها ،  بقدرها-إنه يعرب عن العالقة بني اجلنسني 

  .ينطلق يصور بقية جوانب النفس وجوانب احلياة
. واحلب اإلنساين، الذي يشمل احلب اإلهلي، يف جماله األكرب" احلب " يعرب عن 

وال يكون ضيق املساحة كاحلب ، وكل لون من ألوان هذا احلب ميكن يستغرق فناً بأكمله
وال ختتص جبزئية بسيطة ، ألنه حقيقة كونية كبرية تتصل بالناموس الشامل كله، اجلنسي

  .من ذلك الناموس
واجلهاد ضد ، كره الشر كله واالحنراف كله، يف جماله األكرب" الكره " ويعرب على 

  .هذا الشر جبميع صوره وأشكاله
صراع الشيطان وصراع البشر وصراع . .األكربيف جماله " الصراع " ويعرب عن 

وكل لون من ألوان هذا الصراع ميكن أن يستغرق . القوى وصراع القيم وصراع األشياء
وال ينقلب إىل وعظ مذهيب ، يف صورة مذهب" يتبلور " على شرط أال . .فناً بأكمله

  .ي للتاريخكذلك الذي ميارسه كتاب الصراع الطبقي أحياناً وكتاب التفسري املاد
بكل خيوطه ، إن التعبري عن هذا الصراع هو يف احلقيقة تعبري عن واقع البشرية

ومن مث ينبغي أن يعرض من خالل نفوس بشرية ال من . املتشابكة ونسيجه املتباين لأللوان
وليس هذا حترجياً على اعتناق األفكار . "فلسفات " وال " مذاهب " وال " أفكار " خالل 

تصوراً معيناً " يلتزم " فالفن اإلسالمي . بل األمر على العكس من ذلك. .واملذاهب
ولكن طريقة . ويعرب من خالل هذا التصور وحده، وللحياة البشرية بصفة خاصة، للحياة

فإذا حتدثنا عن . الفن يف التعبري ختتلف عن طريقة العلم وطريق البحث الذهين ارد
فذلك ، أو صورة جتريدية، يف صورة مذهبية خالصةالصراع الطبقي أو التطور االقتصادي 

أو تضمينها بصورا املباشرة ، ال خيتلف من الوجهة الفنية عن نظم املواعظ اخللقية يف شعر
إمنا ينبغي أن تربز هذه . وهو ليس عمالً فنياً على أية حال. .يف حوار قصة أو مسرحية
من خالل .  تأثريها يف نفوس الناسأي من خالل" البشرية " املعاين كلها على حقيقتها 

  .املشاعر واالنفعاالت والتصرفات التلقائية للناس
فال . والفن اإلسالمي يعىن عناية خاصة حبقيقة الشمول والتكامل يف النفس البشرية

.  أن يعرض اجلانب املادي من اإلنسان وحده مبعزل عن اجلانب الروحي- مثالً -حيب 
،  االقتصادية والطبقية كأا احلقيقة الكاملة للحياة البشريةوال حيب أن تعرض الصراعات

ألن ذلك بتر للحقيقة ، وتغفل جبانبها القيم املعنوية والروحية واألشواق اإلنسانية العليا
  ..البشرية وتشويه لصورا

 وخاصة يف الفنون اليت تعرض بطبيعتها رقعة واسعة من احلياة كالقصة -إنه حيب 
وقيمتها االقتصادية ، مبادياا ومعنوياا،  تعرض الصورة كاملة أن-واملسرحية 
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١٣٦  
، مترابطة متداخلة ممتزجة كما هي يف حقيقة الواقع، واالجتماعية والفكرية والروحية
مع إبراز القيم الروحية ، ومتأثرة كلها بعضها ببعض، مؤثرة كلها بعضها يف بعض

املتجه بروحه إىل ، بصميم فطرة الكونألن بروزها ذلك حقيقة كونية متصلة ، واملعنوية
" الذي مل يصبح ، وحقيقة بشرية متصلة بصميم فطرة اإلنسان. السائر على هداه، اهللا

  .مكرماً إال بنفخة الروح العلوية يف قبضة الطني" إنساناً 
كالقصيدة ، أما الفنون اليت تعرض بطبيعتها حملة من احلياة البشرية يف حلظة معينة

أكثر مما يرحب باحلقيقة ، إلسالم يرحب فيها باللمحة الروحية واألشواق العليافا، واللوحة
متشياً مع نظرته العامة اليت ترى الروح أبرز يف كيان . .املادية وأشواق اجلسد الغليظة

  .الوجود وأحق باإلشادة والتسجيل
وليس معىن ذلك أن احلديث عن الصراع الطبقي يف قصيدة أو لوحة أمر غري 

والقيود ، ولكن معناه فقط أن يعرض املوضوع من خالل عذابات الروح! كال. .مباح
اخلليق خبليفة اهللا يف األرض الذي ، اجلائرة تغلّ النفس عن حتقيق كياا اإلنساين الكامل

ومعناه أال . ورسم له آفاقاً عليا من احلق والعدل ينبغي أن حتكم احلياة، كرمه اهللا واجتباه
وإمنا .  حتقيق لكيان اإلنسان-  يف ذاا - نع واإلنتاج املادي على أا نتحدث عن املصا

 على أا وسيلة يصعد ا اإلنسان فوق عامل -  إذا مل يكن من ذلك بد -نتحدث عنها 
  .الضرورة ليستقبل الكيان األعلى للحياة

أما شوق اجلسد الفائر فقد سبق احلديث عنه إنه حلظة هبوط ال تستحق التصوير 
  .لتسجيلوا

أما حني تعرب القصيدة أو اللوحة أو اللحن املوسيقي عن أشواق الروح العليا 
ألن هذه ، فذلك يف نظر اإلسالم فن صادق أصيل. .ورفرفتها الطائرة وسبحاا الطليقة

اللمحة اليت حتقق لإلنسان كيانه األعلى وتكمل له . املناسبة للتسجيل" اللمحة " هي 
  .وجوده األرضي احملدود

وإال فأين . .وليس معىن ذلك أن تقتصر هذه الفنون على الرفرفات والسبحات
وثقلة الضرورة القاهرة والضغط والصراع وخمتلف . .يذهب األمل واملواجع واألحزان

  ؟الوجدانات اليت تلم باإلنسان
إمنا نريد فقط أن نرد هلذه الرفرفات والسبحات قيمتها الفنية وقيمتها اإلنسانية يف 

  ! الصراع الطبقي والتفسري املادي للفنونوسط
  

°   °   °  
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١٣٧  
كما يرمسها من خالل " الواقع " ويرسم اإلسالم صورة للحياة البشرية من خالل 

  .التكامل والشمول
  .ولكن نظرته للواقع ختتلف عن نظرة املذاهب الواقعية املتفشية اآلن يف الفنون

ألكرب الذي ال ينحصر يف واقع املادة الواقع اإلنساين يف نظر اإلسالم هو الواقع ا
وال ينحصر يف حلظة ضعف . وال ينحصر يف واقع فرد وال واقع جيل. وواقع احليوان
  .وحلظة هبوط

وملاذا ؟ فأين بقية احلقائق الواقعة يف حياة اإلنسان. فإن كان هذا كله حقيقة واقعة
  ؟ائع اجلديرة بالتسجيلينفرد هذا الواقع الصغري وحده بالتعبري الفين دون سائر الوق

وأين مستقبل ، إن كان الواقع حاضر هذا اجليل فأين تاريخ البشرية املاضي كله
  ؟وملاذا يستويل احلاضر وحده على لوحة الفنون؟ البشرية املنظور

فأين سائر ، وإن كان الواقع هو الرتوع احليواين وحده يف نفس الفرد املعاصر
ي الكيان اإلنساين الضخم العجيب ـطاقات الكامنة فوسائر ال، النوازع وسائر األشواق

  ؟األسرار والتكوين
فأين املشاعر النبيلة واألشواق ، وإن كان الواقع هو األنانية واخلسة والنذالة وحدها

وهي تتمثل يف مساحات ضخمة من حياة البشرية يف تارخيها ، الطليقة للكيان اإلنساين
  ؟الغابر وأشواقها يف املستقبل

فالضعف البشري مسة من مسات الكائن . ."الضعف البشري "  قصة وكذلك
فإىل جانب حلظات الضعف البشري توجد جوانب . ولكنها ليست كل مساته، اإلنساين
. وإىل جانب القيد الكابح والثقلة املقعدة يوجد اجلناح الرفاف والشوق الطليق. القوى

لك حياة أي حيوان من بل ليست كذ. "حلظة ضعف " وحياة البشرية ليست كها 
  !احليوانات الراقية وال أي طري من الطيور

، فإذا جعلنا حلظة الضعف تشغل مساحة اللوحة الفنية كلها وحتجب بقية اللحظات
  .الذي ينبغي أن حيكم الفنون" للتناسق " وإفساد " للواقع " فذلك جمافاة 

منها بطولة ولكنه ال جيعل ، على حلظة الضعف البشري" يعطف " واإلسالم 
ولكنه ال ميأل ا ، والفن اإلسالمي يلم بلحظات الضعف. .تستحق اإلشادة واإلعجاب

أو أمنية ، احلدوث" واجب " وميثله له أمراً ، وال يقف ميجد لإلنسان ضعفه. اللوحة
ذلك أن التصور اإلسالمي يقوم ابتداء على أساس تكرمي اإلنسان وضخامة دوره ! املتمين

 وإن كان ال -ومن مث فهو ال ميجد الضعف البشري . ة مركزه يف الكونيف األرض وعظم
 مث يهتف له دائماً لينهض من الكبوة وتستقر قدماه على األرض -حيتقر اإلنسان من أجله 

  .وميضي صعداً إىل األفق السامق الوضيء، الصلبة
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١٣٨  
إنه . .يف بيئة خاصة أو يف جيل من األجيال" الواقع " وكذلك موقف اإلسالم من 

مرحلة . .إمنا هو مرحلة من مراحل البشرية يف طريقها الصاعد، ال يعتربه الواقع األبدي
ولكن الطريق صاعد . .أو مرحلة متنكبة منتكسة، مهتدية إىل النهج صاعدة حنو القمة

والفن اإلسالمي أحد املوحيات القوية للنهوض . واإلسالم حداء إىل الصعود. .أبداً
، ولكن باإلحياء مبا يف طاقة اإلنسان من مكنونات. ال بالوعظ املباشر. واحلركة والصعود

وما هو مكلف إياه من مهمة ، وما يف الكون من موافقات الستعدادات اإلنسان وطاقاته
  .حمسوب حساا يف تصميم هذا الوجود، ضخمة يف الوجود

ندها وال يقف ع. بذلك ال ينحصر عامل اإلنسان يف حلظة الضعف وحلظة اهلبوط
  !يتطلع إليها تطلع املعجب املشوق فيسترسل فيها وال يفيق

  
°   °   °  

  
والدنيا واآلخرة ، والفن اإلسالمي يوسع رقعة احلياة بوصل ما بني السماء واألرض

وما بني ، ؛ وما بني اإلنسان والكائنات األخرى ؛ وما بني اإلنسان الفرد واجلماعة
وما تزال ، ر هذا الكوكب منذ حقبة موغلة يف التاريخاإلنسان الفرد واإلنسانية اليت تعم

  .تتطلع إىل مستقبل بعيد
وتصبح أزخر . وذا الشمول والتعدد تصبح اللوحة الفنية أمجل وأكمل وأمتع

ومل بقية عناصر ، باحلياة واحلركة من كل لوحة تعرض جانباً واحداً من اجلوانب
  .احلركة واحلياة

 - مبعزل عن السماء -تكون رقعتها هي األرض وحدها والفنون اليت تصر على أن 
هي فنون ترتكب محاقتني ، دخل يف حياة الناس" الغيبية " ألا تستنكف أن يكون للقوى 

  !يف آن واحد
احلماقة األوىل أا تنكر حقيقة واقعة ال سبيل إىل إنكارها مهما بلغ البشر من 

  !التبجح والغرور
  ! وال حيدد مصريه وحده، وال يدبر حياته وحده! حدهحقيقة أن اإلنسان ال يقوم و

 ذلك اإلنسان الذي حيدد لنفسه أين يولد ومىت -  يف هذه األرض كلها - أين 
  ؟أو حيدد لنفسه أين ميوت ومىت ميوت؟ يولد
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١٣٩  
وأين ذلك اإلنسان الذي حيدد لنفسه الصفات اليت يكتسبها والصفات اليت يرثها 

يئة اليت يولد فيها والظروف اليت تتفاعل مع هذه الصفات فضالً عن حتديد الب، من أبويه
  ؟ليكون من تفاعلها خط سريه يف احلياة، وتلك البيئة

"وتمٍض تأَر ِبأَي فْسِري ندا تمغَداً و كِْسباذَا تم فْسِري ندا تم١٩٥ " ( و(.  
وأن يزعم ،  حياتهيف" الغيبية " إا جلاجة مضحكة أن ينكر اإلنسان تدخل القوى 

  !أنه يقرر مصري نفسه مبعزل عن اهللا
 إال - ) ١٩٦( كما بينا من قبل - وليست دعوى اإلشادة بإجيابية اإلنسان وفاعليته 

وإال فقد وقع هذا . ستاراً خيفي به هذا اجليل الشقي من البشرية رغبته يف التمرد على اهللا
كلها ،  يف حتميات ال أول هلا وال آخر- حني انعزل بإجيابيته املزعومة عن اهللا - اإلنسان 

  !وكلها مذل لكرامة اإلنسان، مهني
واحلماقة الثانية اليت ترتكبها هذه الفنون هي تضييق رقعتها وحرمان نفسها من 
فرص عديدة إلبراز ألوان من اجلمال الفين كانت حرية أن تدي إليها وتربزها لوال هذا 

  .ماء واألرض من صالتاإلصرار األمحق على فصل ما بني الس
إذ تعرضه يف جانبه ، يف صورة مشوهة مبتورة" اإلنسان " فهي أوالً تعرض 

وال تعرضه ، والواقع املادي القريب احملسوس، جانب الضرورات القاهرة، األرضي وحده
والواقع البعيد ، جانب األشواق املرفرفة،  يف جانبه الروحي العلوي- إىل جانب ذلك - 

، وبذلك تقص منه جناحيه املرفرفني. روح من وراء املاديات واحملسوساتالذي تدركه ال
  .وتتركه جثة جامثة على األرض ال تقدر على التحليق

وهي ثانياً ختلي الصورة من مجال احلركة اخلفية اليت تدير األحداث واألشياء 
على هذه املسيطرة " األقدار " حني جتعل ، وترتب هلا موافقاا ومفاجآا، واألشخاص

من صراع ، األحداث واألشياء واألشخاص هي األقدار املكشوفة املعلومة امللموسة املقدرة
  !أو قيم اجتماعية أو اقتصادية تعطي هلا قوة احلتمية واإلجبار، أو مشاعر جسدية، طبقي

  !...وذلك بدعوى الواقعية
لك الواقعية يف وجه ت، يف حني يصرخ الواقع احلقيقي الذي تدركه الفطرة احلقة

إنساناً بعينه يف بيئة معينة وظروف " تلد " أن قوى األرض كلها ال متلك أن : الزائفة 
  !أو تضمن له أال يقع له كذا أو كذا من األحداث، أو حتدد له عمره يف تلك البيئة، معينة

                                                 
   ] .٣٤[  سورة لقمان  )١٩٥(
  " .الواقعية يف التصور اإلسالمي "  راجع فصل  )١٩٦(
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١٤٠  
 بكل ما -معني ال جيوز أن ينسينا أن ذلك الواقع كله " واقع " إن الوجود يف 

اليت متلك تغيري ،  هو جزء من إرادة اهللا احلرة الطليقة-" حتمية " يه من سنن يشتمل عل
  !"احلتميات " وال تركب فيه تلك ، ومتلك أال تنشئه ابتداء، هذا الواقع

عن قدر اهللا امللفع ، املكشوفة املعلومة امللموسة املقدرة" األقدار " ومن مث ال تغين 
  !احملجوب عن األنظار، بالغيب

  .. اإلسالمي حريص على إبراز هذه احلقيقةوالفن
  .حريص على إبراز قدر اهللا من وراء األحداث واألشياء واألشخاص

  :وذلك جلملة أسباب 
الفن دون إثباا " واقعية " حقيقة واقعة ال تتم ! أن هذه حقيقة: السبب األول 

  .قة احلياةوإبرازها ووضعها يف مكاا الصحيح من اللوحة الفنية املعربة عن حقي
أن تتبع هذه احلقيقة وآثارها يف احلياة اليت تعرضها الفنون : والسبب الثاين 

هي حقيقة : ألا تستجيب حلقيقة فطرية يف داخل النفس ، عملية ممتعة يف ذاا، املختلفة
مهما ، الذي ال متلك كل قوى األرض أن تكشف عنه، التطلع الدائم إىل قدر اهللا اهول

أو جزء من مهمته اإلمتاع ،  ومهمته- والفن .  كشف احلجب واجتالء األسرارتلهفت إىل
  . قمني بأن يستجيب هلذه الرتعة الفطرية ويقدم هلا غذاءها الذي تشتهيه- 

أن رسم هذه احلركة اخلفية اليت حترك األحداث واألشياء : والسبب الثالث 
ألنه يستجيب لرتعة ،  أخاذاًيعطي اللوحة مجاالً، واألشخاص دون أن تظهر بذاا للعيان

وهي نزعة عميقة ال . هي نزعة اإلميان مبا ال تدركه احلواس، فطرية أخرى يف بنية النفس
كالمها خطان متقابالن يف النفس ! تقل أصالة وال عمقاً عن نزعة اإلميان مبا تدركه احلواس

حتب إبراز القوى ومن شأن هذه الرتعة أن . )١٩٧(كلٌ يف اجتاه ، يعمالن معاً، البشرية
  .اليت متلك السلطان ولكنها ال تبني، اخلفية

حني جيعل وراء األقدار ، أن هذا مينح اللوحة سعة هائلة: والسبب األخري 
قدراً آخر خفياً هو الذي حيرك ، اليت تسير الناس يف ظاهر األمر، املكشوفة املعلومة املقدرة
احلادة البارزة " املقاطع " عند هذه " نظر امل" وبذلك ال ينتهي . تلك األقدار املكشوفة

ألنه يتصل بالقوة ، هو يف حقيقته امتداد ال ائي. .وإمنا يأخذ امتداداً آخر، امللموسة
  .األزلية األبدية اليت ال بدء هلا وال انتهاء

                                                 
منهج التربية " يف اجلزء األول من كتاب " خطوط متقابلة يف النفس البشرية "  راجع فصل  )١٩٧(

 " .اإلسالمية 
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١٤١  
اللوحة " جو " مث إن إبراز القدر على هذه الصورة حيدث من توه تغرياً حامساً يف 

بل كذلك مينح األشياء واألشخاص ، ليس يربز مساا ويوضح معاملها فحسبف. املرسومة
، إا ال تصبح أشياء وأشخاصاً وأحداثاً مفردة. أخرى" قوة " و ، واألحداث معىن آخر

وإمنا تصبح ، منقطعة عن حقائق الكون الكربى وناموس الوجود الشامل، مقطعة األوصال
وذات ، وأشخاصاً وأحداثاً ذات داللة كونية أشياء -  بلمسة واحدة سحرية -لتوها 

قوة . .ألا اتصلت بالقوة الكربى الكائنة وراء ظواهر األشياء، وجود عميق ال يزول
  .اخلالق املدبر املريد

  !"اخللود " ومن مث يطمع هذا الفن يف 
  

°   °   °  
  

والفن اإلسالمي حريص على أن يلفت احلس إىل الناموس األكرب الذي حيكم 
. إنه يأخذ من اإلسالم مشوله وسعته وتعبريه عن فطرة الكون. كون واحلياة واإلنسانال

فتفقد معناها الشامل ، ولذلك ال حيب أن يعرض احلياة مقطعة األوصال مفرقة األجزاء
حمكومة كلها ، وإمنا يعرضها كما هي يف احلقيقة متصلة متناسقة مترابطة. ومغزاها العميق

  .بقانون واحد كبري
د وصل العلم إىل شيء من أسرار هذا القانون الشامل الذي جيمع يف طياته وق
ولكن الفن الغريب املعاصر ما . على هدى الطاقة الذرية وما حتويه من ممكنات، الوجود

حني كانت مسته الغالبة ، يزال متأثراً يف أغلبه بروح العلم يف النصف األول من هذا القرن
ال التجميع والتنسيق والكشف عن القوانني العامة من ، هي العزل واإلفراد والتخصيص

  !وراء القوانني اجلزئية املشتتة االجتاهات
. لذلك ما يزال هذا الفن يعرض احلياة البشرية يف عزلة عن ناموس الكون الشامل

فهي أحياناً حلظة جنس منقطعة عن اشتباكات احلياة . مث يعرضها هي ذاا أجزاء وتفاريق
حتمية " أو ، وتارة هي صراع طبقي، جتماعية واالقتصادية والروحية والفكريةاألخرى اال

دون النظر إىل كيان النفس ،  احلياة-  يف نظر أصحاا - من احلتميات اليت حتكم " 
  .الذي يتسع لكثري من املشاعر وكثري من أوجه النشاط كلها يف آن، الشامل

لشاملة ال حيب هذا التمزيق املشوه ولكن الفن اإلسالمي املعرب عن روح اإلسالم ا
بل حيب أن يعرض احلياة البشرية يف مشوهلا املتكامل الذي . لكيان البشر وكيان احلياة

املتصلة دائماً مبا ، املنفعلة به، يشمل كل جوانب النفس اإلنسانية الفاعلة يف هذا الوجود
  .ألكربالواصلة بفطرا إىل فطرة الوجود ا، وراء حواجز احلس القريبة
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١٤٢  
وتصوير احلياة البشرية على هذا النطاق الواسع الذي ال يقف عند حدود األرض 

يضفي ، ويصلها باهللا خالق احلياة واألحياء، وإمنا يتعداها إىل ناموس الوجود األكرب، القريبة
، عليها وال شك مجاالً ال تعرفه معظم الفنون احلديثة اليت تقطع صلة األرض بالسماء

يف الوقت الذي لن يفقدها هذا الشمول وسعة األفق شيئاً من دقة ،  باهللاوصلة اإلنسان
وإمنا هو مينح هذه . تفصيالا وروعة حتليالا وعمق نفاذها إىل اجلزئيات الصغرية

التفصيالت والتحليالت نفاذاً أعمق حني يصلها باملعىن الكبري الشامل الذي يشمل مجيع 
  .الوجود

°   °   °  
  

ه الصورة الشاملة الواسعة للحياة البشرية يهتم الفن اإلسالمي بإبراز ويف سبيل هذ
مع االحتياط الكامل من أن تصبح خطابة وعظية أو بلورة ، دور العقيدة يف حياة اإلنسان

  .فلسفية تبعد بالفن عن طريقته وأهدافه وميدانه اخلاص
 -  ترسم احلياة وإمنا، وليس من الضروري أن تذكر العقيدة صراحة أو يذكر الدين

  . من خالل العقيدة وأثرها يف النفوس-كما أسلفنا 
  .فاإلحساس جبمال الكون وروعته عبادة

  .واإلحساس باالرتباط احلي مع الكائنات عبادة
  .والتوجه للناس باحلب والعطف والرعاية عبادة

  .واجلهاد يف سبيل احلق واخلري عبادة
  .والتسليم لقدر اهللا عبادة

  . اهللا يف احملن واألزمات عبادةوالتطلع إىل
  .وحتمل األمل واالصطبار عليه عبادة

  .وشكر املنعم على نعمه عبادة
واحلقد على ، وغلظ اإلحساس والعزلة عن الكون وتقطع الروابط احلية مع األحياء

واهللع يف ، والتحدي األمحق لقدر اهللا، والقعود عن الكفاح يف سبيل احلق واخلري، الناس
كلها دالالت على انقطاع الصلة باهللا وجفاف القلب من .. .ألزمات والبطر بالنعماحملن وا

، والفنان ميلك أن يربز دور العقيدة يف هذه املالمح املختلفة إجياباً وسلباً. نداوة العقيدة
دون أن حيتاج ، كما يستطيع أن يرسم تقلب النفس البشرية بني خمتلف املشاعر واألوضاع

  .حدة أو بلورة فلسفية للعقيدة والدينإىل كلمة وعظ وا
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١٤٣  
وبطريقة الفن ال ،  حني يرسم هذه املالمح النفسية كلها من خالل العقيدة- ولكنه 

فضالً عن إعطاء هذه احلياة معىن ،  يكسب احلياة البشرية سعة مؤكدة-بطريقة الوعظ 
بل أكرب من ، دحني يكلها إىل قيم ومعايري أكرب من حياة األفرا، وهدفاً وأصالة وعمقاًً

 يف هذه - والذي ميارس ، ألا معايري الكون كله املتجه إىل اهللا بالعبادة، حياة اإلنسان كله
  . التناسق والتعاطف والطالقة واحلركة املوزونة اليت ال تصادم فيها وال احنراف- العبادة 

  
°   °   °  

  
 يف هذا يتتبعه يف كل شيء وكل معىن. ."باجلمال " والفن اإلسالمي موكل 

  .الوجود
  .وال ينحصر يف قالب حمدود، اجلمال مبعناه الواسع الذي ال يقف عند حدود احلس

  .مجال الكون بنجومه ومشوسه وأقماره وما بينها من جتاذب وارتباط
  .وجوامد وأحياء، ومجال الطبيعة مبا فيها من جبال وأار وأضواء وظالل

  .قة وارتفاعومجال املشاعر مبا فيها من حب وخري وطال
  .ومجال القيم واألوضاع والنظم واألفكار واملبادئ والتنظيمات

  .كل ذلك ألوان من اجلمال حيتفي ا الفن اإلسالمي وجيعلها مادة أصيلة للتعبري
. سواء بالسلب أو باإلجياب، بل هو يعرض احلياة كلها من خالل املعايري اجلمالية

و االقتصادية أو السياسية أو النفسية أو فهو حني يعرض لالختالالت االجتماعية أ
ينايف حقيقة اجلمال اليت ينبغي أن تكون راسخة يف " قبح " يعرضها على أا . .اخللقية

  .ألا راسخة يف بنية الكون كله واحلياة، حياة البشر
  .الظلم االجتماعي قبح ألنه ينايف مجال العدل
  .واحلقد النفسي قبح ألنه ينايف مجال احلب

  .الحنالل اخللقي قبح ألنه ينايف مجال التسامي واالرتفاعوا
هو قبح ألنه خروج عن . وهكذا كل ما يعرض حلياة البشر من احنراف واختالل

  .اجلمال الواجب الذي يتسق مع إرادة اهللا يف خلقه الكون
قمني بأن يرفع النفس ، وتصوير اجلمال يف هذا املعىن الواسع والنطاق الشامل

، إىل عامل أوسع وأفسح،  حدود احلس القريبة ومن قيمها احملدودة الضيقةالبشرية من
: " حتقق لإلنسان معىن التكرمي الذي أراده اهللا حني قال . .وجماالت شعورية أرفع وأعلى
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١٤٤  
هدفاً أعلى من دغدغة الغرائز واستثارة . .وجتعل للفن هدفاً.. " .ولقد كرمنا بين آدم
ودون أن ينفّرها ،  توجيهياً يؤدي فعله يف النفس دون أن حتسهدفاً. امليول احلسية اهلابطة

ألنه يدخل ، هدفاً تتقبله النفس راضية مستجيبة. .الوعظ املكشوف يف غري جمال الوعظ
  .وهو طريق قريب إىل الفطرة حبيب إىل الشعور، "اجلمال " إليها من طريق 

  
°   °   °  

  
  ...وبعد فتلك أبرز صفات الفن اإلسالمي

يف ، "مناذج من الفن اإلسالمي " ى ضوء هذه السمات نستطيع أن نستعرض وعل
اليت منلك احلديث عنها يف هذا " الكالمية " وغريها من الفنون ، القرآن والشعر والقصة

وقد استبعدنا احلديث عن الفنون األخرى املتخصصة اليت حتتاج إىل خربة . الكتاب
  !املتخصصني

الرقص بوصفهما فنني يعربان عن طريق اجلسد وقد استبعدنا كذلك النحت و
  .فيخالن بشرط من شروط الفن اإلسالمي، وحده

، ففي اعتقادي أا آخر فن ميكن أن يدخل يف نطاق الفن اإلسالمي. .أما السينما
بعيدة ، اهلابطة العارية املنحلة، ولكن ألا بصورا احلالية، ال ألن السينما يف ذاا حمرمة

 تستطيع أن تكون إسالمية حىت تتبع -  ككل فن آخر -ولكنها ، و اإلسالميجداً عن اجل
  .مفاهيم الفن اإلسالمي اليت وضحناها من قبل يف فصول الكتاب
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١٤٥  

 
  !الفن اإلسالمي يف حاجة شديدة ألن يراجع القرآن

  !اةكما هو الذخرية املوحية للحي، فهو الذخرية املوحية هلذا الفن
 كان -  بتأثريه الساحر يف نفوس العرب - وقد قلت يف مقدمة الكتاب إن القرآن 

ألنه أغناهم ، واحداً من أسباب انصراف املسلمني األوائل عن التعبري الفين فترة من الوقت
  ! عن مجال األداء جبمال التلقي واالنفعال- مؤقتاً - 

 املؤقتة مل يلجئوا مع األسف إىل ولكن العرب حني عادوا إىل التعبري بعد تلك الفترة
وإمنا عادوا ، وأغراض تعبريهم وطرائقه، الرصيد اجلديد يستمدون منه مشاعرهم وإحياءام

  .أغراضه وطرائقه على السواء: إىل اجلاهلية كاملة يف جمال التعبري 
ضيعت على الفن العريب فرصة اإلفادة من أكرب رصيد ، وتلك حقيقة تارخيية مؤسفة

وتتلقى ، بل أكرب رصيد متلكه البشرية كلها حني تتفتح له بصريا. لكه املسلمونفين مي
  .وحيه حبس مرهف مفتوح

فما تزال الفرصة قائمة لإلفادة من ، وأياً ما كانت أسباب هذا االنصراف يف املاضي
على أساس من التصور اإلسالمي ، وإقامة فن إنساين سامق رفيع، هذا الرصيد الضخم

  .حلياة واإلنسانللكون وا
وقد كانت الفصول السابقة من الكتاب كلها دراسة هلذا التصور مأخوذة من 

  .القرآن
مث تعمل ، وهذا التصور هو الذخرية اليت يستمد منها الفن موضوعاته وجماالته

مبقدار ما ، فتخرج من تلك املفاهيم يف شىت جماالا فنوناً مجيلة رائعة، الرباعة الفنية عملها
  .ومبقدار ما تتفتح بصريا الرتباطات الكون والوجود،  التلقيتطيق

  
°   °   °  

  
ال يعرضه كتاب ،  يعرض تصوراً شامالً للكون واحلياة واإلنسان-  أوالً - والقرآن 

وهذا التصور . ومبثل هذه السهولة والوضوح، آخر يف األرض مبثل هذا الشمول واإلحاطة
  .فنكما قلنا هو الذخرية املوضوعية لل

ال تتمثل مبثل هذه ،  يضم مناذج من األغراض الفنية واألداء الفين-  ثانياً -وهو 
  !الوفرة املعجزة يف كتاب
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١٤٦  
 دستور كامل ألي منهج فين يريد أن يعرب عن -  من ناحيتيه هاتني -ومن مث فهو 

  .وكذلك على مستوى كوينّ، بتصور إسالمي أوالً، احلياة
  ..والقرآن كتاب دين

  .يف املفهوم اإلسالمي أمر شامل حميط" ين الد" ولكن 
  .إنه ليس عبادات معينة ينقطع هلا الناس فترة من الزمن عن تيار احلياة

حياة املشاعر وحياة األفكار وحياة السلوك . .وإمنا الدين هو املنهج الشامل للحياة
  .وحياة الوجدان
  .احلياة هو التعبري اجلميل املوحي عن هذه -  من ناحية أخرى -والفن 

حني يكون الفن قائماً ، ومن مث يلتقي الدين والفن التقاء كامالً يف احلس املسلم
  .على التصور اإلمياين للوجود وللمشاعر واألفكار والسلوك والوجدان

الفن باملفاهيم اإلسالمية ال يضيق " التزام " وقد بينا يف فصول الكتاب السابقة أن 
حىت ، لى العكس من ذلك يوسع الرقعة ويوسع احلدودبل هو ع. رقعته وال يضيق حدوده

يف أمشل نطاق ميكن أن خيطر يف حس . .تشمل الكون كله واحلياة كلها واإلنسان
  .اإلنسان

  .."ينظّفه " كل ما يف األمر أنه 
ألا تطلق النفس ، فهي فسحة من جانب آخر، وإذا كانت النظافة قيداً من جانب

  .)١٩٨(ىل عامل الطالقة واحلرية واجلمال واإلشراق إ، من قيود الضرورة القاهرة
 يعمل حساب الضرورة -  كما مر بنا يف فصول الكتاب - ومع ذلك فاإلسالم 

  .ويوازن بني الضرورات واألشواق. القاهرة كما يعمل حساب احلرية واالنطالق
ولكنه يعرض احلياة ، وال يتجاهل الواقع، ال جيانب الفطرة، والفن اإلسالمي كذلك

  .من خالل الواقع الكبري الذي يشمل الضرورة ويشمل األشواق
  

°   °   °  
  

 باملعىن -اليت هي ، والقرآن هو املرجع الذي ينبغي أن ترجع إليه الفنون اإلسالمية
تصل إىل آخر حدود ما يستطيع ،  فنون إنسانية رفيعة سامقة- الذي شرحناه يف الكتاب 

اتساع ؛ وفنون كونية يتسق مدارها مع مدار أن يصل إليه اإلنسان من عمق ورفعة و
                                                 

  " .يف النفس واتمع " من كتاب " القيد واحلرية "  انظر فصل  )١٩٨(
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١٤٧  
وتقوم موازينها على قواعد التناسق الكوين الدقيق ، ويتسق مجاهلا مع مجال الكون، الكون
  .اجلميل

التصوير الفين يف "  على كتاب -  يف جمال الفن -وقد كان أول تفتحي للقرآن 
  ."مشاهد القيامة يف القرآن " وكتاب " القرآن 

لقرآن بعد ذلك ويف حسي اجلانب اجلمايل منه واضحاً بارزاً ملموساً وظللت أقرأ ا
 من اجلانب النفسي -  يف اجتاهي اخلاص - حىت وأنا أدرس القرآن ، ال أملك أال ألتفت إليه
  .والتربوي بصفة خاصة

ولكين أذكر أن كلمة واحدة معينة يف إحدى آيات القرآن هزت نفسي أكثر من 
  :جيه الفين واجلمايل يف هذا الكتاب املعجز العجيب أي شيء آخر يف جمال التو

  .)١٩٩ " (ولَكُم ِفيها جمالٌ ِحني تِرحيونَ وِحني تسرحونَ" 
: " األنعام " فوائد " ولكن السياق ال يكتفي بذكر ، احلديث هنا عن األنعام

هِمنو اِفعنمٌء وا ِدفِفيه ا لَكُملَقَهخ امعالْأَنأْكُلُونَووإمنا يشري كذلك إىل اجلمال .  "ا ت
  .)٢٠٠ " ( ِحني تِرحيونَ وِحني تسرحونَ"الذي تنطوي عليه تلك األنعام 

ظللت أعرج فيها فترة ، لقد فتحت يل هذه اللفظة املفردة آفاقاً مشرقة ومنافذ عدة
  !حىت انتهت يب إىل كتابة هذا الكتاب، من الزمن ليست بالقصرية

اليت تزين " املصابيح " ال يف ، الكتاب الذي يوجه احلس البشري إىل اجلمالإن 
وال يف " األار " و " اجلبال " وال يف ، ذات البهجة" احلدائق " وال يف ، السماء فحسب

  ..كذلك" األنعام " وإمنا يف . .الساجي" الليل " الرائق و " الضحى " 
الصورة املطلقة . .نعام يف هذه الصورةوالكتاب الذي يعرب عن توجيهه جلمال األ

وإن هذه : من مثل ، ال الصورة احلسية القريبة احملدودة.. " .ولكم فيها مجال: " الطليقة 
. " ."لكم " مث يضيف هذا اجلمال . .وإنكم لترون مجال األنعام: أو ، األنعام جلميلة

  .. ".ولكم فيها مجال
وقصة العداء بني اإلسالم والفن ! اً للفنهذا الكتاب ال ميكن حبال أن يكون معادي

  !قصة ال ميكن أن يكون هلا أساس من الصحة على اإلطالق
وال . إن اآليات اليت وجهت للشعراء العرب يف اجلاهلية مل توجه ضد الشعر يف ذاته

  :وإمنا ضد نوع معني من الشعراء . وجهت ضد الشعراء على إطالقهم

                                                 
   ] .٦[  سورة النحل  )١٩٩(
   ] .٦[  سورة النحل  )٢٠٠(
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١٤٨  
 "مهِبعتاُء يرعالشونَواوونَ،  الْغِهيماٍد يِفي كُلِّ و مهأَن رت ا ال ، أَلَمقُولُونَ مي مهأَنو
  )٢٠١. " (.ِإلَّا الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت وذَكَروا اللَّه كَِثرياً، يفْعلُونَ

تثنون هم واملس، صحيح أن سياق اآليات يوحي بأن الشعراء امللعونني هم األصل
ولكن ذلك من ناحية كان يصدق على الشعراء املوجودين يف اجلزيرة العربية يومئذ . القلة

 ولكنه من ناحية أخرى ال يلعن -  وقد يصدق على كثري من الشعراء يف كل وقت - 
وإمنا يصم سلوكاً نفسياً معيناً يتبعه ، وال يطلق اللعنة على الشعراء عامة، الشعر كشعر
وال على فنه الذي يعرب فيه عن مفاهيمه ، فمن خلص منه فال تثريب عليه، ءأولئك الشعرا

  .اإلميانية
  .واملطلوب هو اإلميان. امللعون إذن هو الكفر

 أن يقولوا الشعر يف حدود تصورهم - حني يكونون شعراء -وال على املؤمنني 
قوهلم مبا ينال املؤمنون بل مثابون على ، وهم آمنون من اللعنة، اإلمياين ومفاهيمهم اإلميانية

  .من الثواب
°   °   °  

  
بلفظه الصريح ال يترك " اجلمال " وهذا الكتاب الذي يوجه احلس البشري إىل 
  .اليت تطيقها األلفاظ" الفنية " فرصة دون توجيه هذا احلس إىل اجلمال بكل الوسائل 

  .الولكن إىل كل لون من ألوان اجلم، وهو يوجه احلس ال إىل مجال واحد
واجلمال يف النفوس واملشاعر والتصرفات ، واجلمال يف األحياء، اجلمال يف الطبيعة

  .والسلوك
وسوف نستعرض فيما يلي مناذج من القرآن تتمثل فيها بعض أغراض التعبري الفنية 

ولكنا نريد قبل استعراض النماذج أن نشري إىل معىن اإلفادة من القرآن يف . وبعض طرائقه
  .عامل الفنون

  .القرآن يف طريقة معاجلته ملوضوعاته" تقليد " ليس املقصود هو 
هو الذي حيكم كل موضوعاته ، فالغرض الديين الواضح واألصيل يف القرآن

  .وتوجيهاته وتعبرياته
 حيمل خصائص فنية تصل إىل حد -  مع وفائه بالغرض الديين كامالً -ولكنه 

  .)٢٠٢(اإلبداع واإلعجاز 
                                                 

   ] .٢٢٧ – ٢٢٤[  سورة الشعراء  )٢٠١(
  " .التصوير الفين يف القرآن "  انظر بالتفصيل كتاب  )٢٠٢(
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  .يم اليت يعرضها عن الكون واحلياة واإلنسانوذلك إىل جانب املفاه

املفاهيم : فسنلجأ إىل الناحيتني معاً ، وحني حناول اإلفادة من القرآن يف جمال الفن
، الذي حتمله" التوجيه " وإمنا اللتقاط ، ولكن ال لتقليدها كما ذكرنا. وطرائق األداء ،

  .والنسج على منواله فيما ننشئ من الفنون
 أن القرآن حيتفي - ما يظهر لنا من النماذج اليت سنستعرضها  ك-فحني جند 

فإننا نكون إسالميني يف فننا وقرآنيني حني يتشبع . .مبشاهد الطبيعة إىل حد يلفت النظر
بوصفها مشاهد مجيلة متناسقة ، وحنس بالتجاوب احلي مع الطبيعة، حسنا ذه احلفاوة

بري عن هذا التجاوب يف صورة حية موحية مث حناول التع، خارجة من يد املبدع العظيم
  .مجيلة

ويضمنها كل توجيهاته املتمشية مع ، وحني جند القرآن يستخدم القصة للتربية
حني ننشئ ، فإننا نكون إسالميني يف فننا وقرآنيني، مفاهيمه عن الكون واحلياة واإلنسان

ذا التوجيه يف سبيل  وجنعل ه-  الفين ال الوعظي -ونستخدمها للتوجيه ، القصة اهلادفة
مع عدم ، رفعة اإلنسان وطالقته ال يف سبيل هبوطه واحنالله والتصاقه بطني األرض

واقعية الواقع الكبري : اليت حتملها الفكرة اإلسالمية وحيملها القرآن " بالواقعية " اإلخالل 
ويعطف ، ويوازن بني الضرورات واألشواق، الذي يشمل الضرورات ويشمل األشواق

  .ولكنه حياول أن يصعد منها إىل حلظة الرشد واإلفاقة واالنطالق،  حلظة اهلبوطعلى
فإننا نكون إسالميني يف فننا ، وحني جند القرآن يستخدم يف التعبري طريقة التصوير

وقرآنيني حني نتخذ هذه الطريقة يف تعبرينا الفين عن املشاعر واخللجات واحلركات 
يمها وخلع احلياة عليها حىت تصل إىل الوجدان حية إلحياء الصورة وجتس، والتصرفات

  .)٢٠٣(متحركة عميقة التأثري 
وال بأغراض التعبري ، باملوضوعات القرآنية" مقيداً " والفن اإلسالمي مع ذلك ليس 

  .القرآنية وال طرائق التعبري
  .فله أن خيتار من املوضوعات واألغراض والطرائق ما يشاء

 على -أو ،  ينبثق من التصور اإلسالمي للوجود الكبريأن: ولكنه مقيد بقيد واحد 
وال ينحرف عن ،  أال يصطدم باملفاهيم اإلسالمية عن الكون واحلياة واإلنسان- األقل 

  .هذه املفاهيم
مبعناها " العقيدة " وال مسألة ، مبفهومه الضيق" الدين " واملسألة هنا ليست مسألة 

  .التقليدي

                                                 
  " .التصوير الفين يف القرآن "  انظر كتاب  )٢٠٣(
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 كما رأينا فيما سبق من -هو ، المي كما يعرضه القرآنإا مسألة أن التصور اإلس

والذي تنطق ،  التصور الصحيح املتمشي مع فطرة الكون كله والوجود- فصول الكتاب 
والذي يصح أن يقال فيه إن مقاييس ، به الفطرة البشرية ذاا حني تدي إىل الناموس

  . يف الكون الكبريتستند إىل التناسق امللحوظ، اجلمال فيه هي مقاييس كونية
هو تصور منحرف عن الناموس األكرب ، وأي تصور آخر يصطدم به أو يعارضه

  .الذي يشمل الوجود
اجلمال " ألنه بذلك خيرج عن ، وليس من حق الفن أن ينحرف عن ذلك الناموس

  .الذي يتسق مع اجلمال الكوين الكامن يف فطرة الوجود، الفين" 
  ..خيرج عن مساره ويصطدم بغريه من األفالكمتاماً كما ال جيوز للنجم أن 

  .خفيف احلركة رشيق االنطالق،  طليق يف مساره الصحيح-  بعد ذلك - والنجم 
  .وهكذا نفهم التزام الفن اإلسالمي مبفاهيم القرآن وطريقة القرآن

حر يف اختيار النسب ، حر يف طريقة أدائه، ولكنه بعد حر يف اختيار موضوعه
ما دام ال خيرج على النسب ، اء والظالل يف كل لوحة مفردة يرمسهاواألبعاد واألضو

  .العامة اليت ترمسها مفاهيم القرآن الكونية الكبرية
  ...واآلن فإىل النماذج الفنية يف القرآن
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  أوًال
  َمَشاِهد الطبيَعة في الُقرآن
 كيف خال الشعر العريب، يعجب اإلنسان حني يستعرض مشاهد الطبيعة يف القرآن

، ويف وصف ال يكاد يتعمق الطبيعة إال قليالً، اإلسالمي من وصف الطبيعة إال يف النادر
  !وال يكاد يصل بينها وبني الوجدان البشري إال يف األقل

وال ميكن ، هذا مع أن احتفال القرآن بالطبيعة أمر بارز يلفت النظر ويلفت احلس
  ! ثناياهأن يقرأ القرآن قارئ دون أن تلفته هذه الظاهرة يف

ولكن على املفهوم ،  كتاب دين- كما قلنا يف مقدمة هذا الفصل -والقرآن 
  .الذي يشمل كل جوانب احلياة، اإلسالمي للدين

  )٢٠٤.. (.وهو كتاب تربية
يستخدم للتربية كل وسيلة ميكن أن ينفذ ا إىل منافذ النفس املختلفة ومسارا 

  .اخلفية
وتلتقي روحها بروحه ، ش له بفطرا. . النفسمن أوسع املنافذ إىل" اجلمال " و 

  .يف أخوة واستجابة واشتياق
وتستجيب هلا يف فرحة ، ومجال الطبيعة من أروع ألوان اجلمال اليت ش هلا النفس

  .وانطالق
فتتبلد احلواس ملا ترى ، ولكن اإللف والعادة يفسدان التطلع إىل ذلك اجلمال الفذ

  !وتنسى حبكم التعود أنه رائع وأنه مجيل، ا ال وجود لهومتر بكل شيء كأمن، وما تسمع
  !احلياة" تستنشق " وعندئذ ال بد من إيقاظ النفس من سباا لتتفتح و 

  .وتلك مهمة الفنون
 يهمه كذلك -وهو كتاب تربية وكتاب دين ،  وهو منهج حياة- ولكن القرآن 

  !أن يوقظ التفس من تبلدها لتتفتح وتستنشق احلياة
نسان حني تدرك حسه هذه البالدة ينحصر يف دائرة ضيقة رتبية خاملة ال فإن اإل

فالنفس املتبلدة ال جتيش حلمل . ومن شأن ذلك أن يفسد نفسه مجيعها. تنبض فيها احلياة
وال ، وال تأمر باملعروف وال تنهى عن املنكر، ال ترتع إىل اخلري: أمانة اخلالفة يف األرض 

                                                 
  " .منهج التربية اإلسالمية " تاب  لنظر ك )٢٠٤(
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ألن ذلك كله حركة جياشة فعالة ، وال تبدل يف هذه األرضتبين وال تنمي وال حتور 

  !واجليشان ال ينبع من اخلمول، واحلركة ال تنشأ من التبلد. مريدة
يسعى ، من أجل رفعة احلياة البشرية وترقيتها، فمن أجل خري هذه النفس وصالحها

اوب جتاوباً حياً مع وتتج، القرآن إىل حتريك هذه احلواس املتبلدة لتنفعل باحلياة يف أعماقها
  .األشياء واألحياء

ويلتقيان يف أروع صورة يف ،  مع الفن-  مبفهومه اإلسالمي -وهنا يلتقي الدين 
  !ثنايا القرآن

°   °   °  
  

، والقرآن حافل ذه الدعوة لإلنسان أن يفتح بصريته على آيات اهللا يف الكون
يف أسلوب أخاذ يأخذ مبجامع . .عةويستشعر من ورائها يد القدرة القادرة اخلالفة املبد

  .ويوقظها من إلفها وعادا فتتفتح للكون كأنه جديد، النفس
  .فإنه يحدث أعجب األثر يف الكيان البشري، وحني حيدث هذا التفتح

 ذلك النشاط احلي الذي حيس به اإلنسان يف أعضائه حني - مع الفارق - إنه يشبه 
فيتلقى النسيم املنعش على صفحة وجهه ويستنشقه ، واءخيرج من الغرفة املقفلة الفاسدة اهل

  .وينطلق يف خفة نشيط احلركات. .حساً ومعىن. .يتجدد حقيقة. .إنه يتجدد. إىل أعماقه
إنه يهز الكيان . ولكنه أعمق وأمشل وأروع، والتفتح النفسي يشبه ذلك األثر
وكل إحساس خيطر . ةكل فكرة متر به جديد. النفسي كله ويوقظه وينشطه وجيدد حياته

  .حية تطلق شحنة من النشاط وطاقة من اإلشعاع. .وكل جتربة مير ا فهي حية. له جديد
كأا ملسة . .إنه جتربة نفسية رائعة حية! وما أعجب كل شيء حيدث ألول مرة

وينقل اللمسة إىل مركز احلس ، فيتفزز ويتأثر، رقيقة تلمس طرف عصب مكشوف
متأل احلياة ثراء وسعة ومتاعاً . .إا عملية مجيلة ممتعة. .قهابكامل وقعها وكامل تدف

  .متجدداً على الدوام
إذن الستطاع ! ..ولو استطاع اإلنسان أن يعيش كل شيء كأمنا حيدث ألول مرة

  !أن حيس بالشباب الدائم الذي ال يدب إليه العجز وال الشيخوخة وال الفناء
ووفرة ، وقصر العمر، وزمحة احلياة، ائمةفمطالب العيش الد. ولكنها عملية عسرية

  .كلها تستنفد الطاقة وتستنفد االهتمام، املشكالت
  !ومع ذلك فالقرآن يصنع هذه العجيبة
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لتنقل اإلنسان نقالً من إلفه ، وروحه الصافية، وجوه املشرق، إن أسلوبه الساحر

، الشحنة كاملةفتعطيه !  أعصابه املكشوفة- برفق - وزه ليستيقظ ؛ تلمس ، وعادته
، ومن مث يعيش األشياء كأا حتدث ألول مرة. .ينقلها إىل مركز احلس بكامل تدفقها

  .ويستمتع بسحر هذه اجلدة ومتاعها العجيب
لقاء يلذ النفس . واإلنسان يعيش يف القرآن مع الكون يف لقاء دائم مجيل حبيب

  .نشيطة طليقة تسبح هللا. .وميتع احلس ويطلق الروح
ال ينتهي منه قارئه حىت حيب أن يعود إليه من ،  يف ذاته كتاب مجيل ممتعوالقرآن

وال ، ال ينفد، ومن مث كان اللقاء متجدداً يف داخل النفس ويف صفحة الكون. جديد
  .)٢٠٥(وال يزول ، يسأم

°   °   °  
  

  :ونأخذ بعض األمثلة ملشاهد الطبيعة يف القرآن 
 الْحي ِمن الْميِت ومخِرج الْميِت ِمن الْحي يخِرج لنوىوا الْحب فَاِلق اللّه ِإنَّ "
ذَِلكُم ى اللّهفَكُونَ فَأَنؤت ،اِح فَاِلقبلَ اِإلصعجلَ وا اللَّيكَنس سمالشو رالْقَما وانبسح ذَِلك 
قِْديرِزيِز تِليِم الْعالْع ،وهالَِّذي و علَج لَكُم ومجواْ الندتها ِلتاِت ِفي ِبهظُلُم رِر الْبحالْبو قَد 
 قَد ومستودع فَمستقَر واِحدٍة نفٍْس من أَنشأَكُم الَِّذي وهو، يعلَمونَ ِلقَوٍم اآلياِت فَصلْنا
 شيٍء كُلِّ نبات ِبِه فَأَخرجنا ماء السماء ِمن أَنزلَ الَِّذي وهو، يفْقَهونَ ِلقَوٍم اآلياِت فَصلْنا

 من وجناٍت داِنيةٌ ِقنوانٌ طَلِْعها ِمن النخِل وِمن متراِكبا حبا ِمنه نخِرج خِضرا ِمنه فَأَخرجنا
 ذَِلكُم ِفي ِإنَّ وينِعِه أَثْمر ِإذَا ثَمِرِه ِإِلى انظُرواْ متشاِبٍه وغَير تِبهامش والرمانَ والزيتونَ أَعناٍب
  )٢٠٦ (" يؤِمنونَ لِّقَوٍم آلياٍت

  ..مثل من أمثلة كثرية يف القرآن
وفالق . اهللا فالق احلب والنوى: توجيه للقلب البشري إىل آيات اهللا يف الكون 

. .والشمس والقمر. .والليل والنهار. .ي من امليت وامليت من احليوخمرج احل. اإلصباح
إنه حشد هائل من جمايل الطبيعة . .والزيتون والرمان. .النخل واألعناب. .والرب والبحر

فما يترك التعبري شيئاً منها جامداً ال يتحرك وال تدب . احلية بكل ما فيها ومن فيها. .احلية
لقادرة اليت خلقت هذه اآليات كلها هي اليت تبث فيها احلياة على وقدرة اهللا ا! فيه احلياة

  )٢٠٧(! وباأللفاظ اردة ال بالريشة وال باأللوان، هذا النحو املدهش
                                                 

  " .تربية الروح " فصل " منهج التربية اإلسالمية "  اجلزء األول من كتاب  )٢٠٥(
   ] .٩٩ – ٩٥[  سورة األنعام  )٢٠٦(
  " .التصوير الفين يف القرآن "  انظر كتاب  )٢٠٧(
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  .احلركة احلية هي الظاهرة امللموسة يف املشهد كله

  ..احلركة يف احلب والنوى وهو يفلق يف باطن األرض ليخرج منه نبات حي
وهي حركة .  إخراج احلي من امليت وإخراج امليت من احليواحلركة الدائبة يف

وتشمل رقعة هائلة من الكون الذي ال ، حني يتدبرها احلس املتفتح متأل النفس من أقطارها
  .واملوات خيرج من احلياة، تين احلياة فيه خترج من املوات

  .وحركة النهار والليل والشمس والقمر والنجوم
وما تزال دائبة يف املستودع ، ت البشرية من نفس واحدةوحركة النسل اليت أخرج

  .واملستقر
  .وحركة املاء النازل من السماء فيخرج منه نبات كل شيء

تنويع باألصناف . .يف النخل واألعناب والزيتون والرمان" التنويع " مث حركة 
  ."مشتبهاً وغري متشابه " مث باختالف كل صنف على حدة ، املختلفة

  !يقة التعبريوتنويع بطر
حىت ال ، لكأين أملح يف تنويع نسق التعبري يف كل مرة أمراً مقصوداً إليقاظ احلس

  !يستنيم لرتابة العرض وهو يستعرض آيات اهللا يف الكون
كما يقول يف ، خيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي: إنه ال يقول هنا 

فيبده . "وخمرج امليت من احلي ، تخيرج احلي من املي: " وإمنا يقول ! مواضع أخرى
احلس بتغيري النسق قبل أن يسترسل مع رتابة التعبري فال يتفتح تفتحاً كامالً لآليات 

  !احملشودات
  !فالق اإلصباح وجاعل الليل سكنا: مث ال يقول 
  !"فالق اإلصباح وجعل الليل سكنا : " وإمنا يقول 

  !تنويع آخر لكي ال يستنيم احلس للنسق الرتيب
( وال يقول هو الذي أنشأكم من نفس واحدة وجعل لنشأتكم مستقراً ومستودعاً 

فعالً آخر " أنشأكم " فيتبع الفعل ) كناية عن دور الذكر واألنثى يف كل نسل جديد 
  !"فمستقر : " وإمنا يتبعه باسم ، مشااً له

ع املاضي ماضياً فال يتب" فأخرجنا منه خضراً خنرج منه حباً متراكباً : " مث يقول 
، فأخرجنا به نبات كل شيء: "  وال ننسى هنا املوافقة التصويرية بني قوله "! مثله

بعد أن يأ احلس ، بعد ذلك" متراكباً : " مث قوله " فأخرجنا منه خضراً خنرج منه حباً 
بعضه وراء بعض أو فوق " متراكب " الستقبال شيء ، بالتكرار املتوايل للفظ اإلخراج

  .! "بعض
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١٥٥  
  ..فينوع يف اللفظني املتشاني" مشتبهاً وغري متشابه : " مث يقول 

  !هل ترى كل ذلك مصادفة
وهو يستعرض أنواعاً خمتلفة من ، أم هو أمر مقصود هنا للتنويع بكل وسائل التنويع

، ويريد أن يلفت احلس للقدرة القادرة اليت ختلق كل هذه األنواع، احلياة يف صفحة الكون
  . اللوحة املعجبة بني تعدد النماذج واألمناط يف املشهد ويف التعبري عنه سواءوينسق يف

  !أال إنه لون من اإلعجاز يف التصوير والتعبري
انظروا إىل مثره : " هذا وال جيوز أن ننسى يف هذا املقام تلك اللفتة العجيبة يف قوله 

  ."إذا أمثر وينعه 
النبات واخلَِضر واحلَب : تهى وتؤكل إن األشياء اليت يستعرضها هنا أشياء تش

: " ولكنه ال يقول هنا كما يقول يف مواضع أخرى . .والنخل واألعناب والزيتون والرمان
! انظروا إىل الثمر إذا أمثر والينع إذا أينع! "انظروا : " وإمنا يقول ! "كلوا من مثره إذا أمثر 

انظروا . ستشرف لتملي اجلمالانظروا بعيون مفتوحة وحس م! "اجلمال " انظروا إىل 
، ألن املعرض معرض اجلمال املبثوث يف الطبيعة. .وال يقول هنا كلوا. .واستمتعوا بالنظر

  !والقدرة القادرة اليت تبدع اجلمال
°   °   °  

  
فما تكاد . واالستعراض يطول لو مضينا نستعرض كل مشاهد الطبيعة يف القرآن

وإمنا .  اجتاهات شىت وبطرق للعرض متباينةيف، سورة ختلو من مشهد أو عدة مشاهد
  .فنية خمتلفة" عينات " نكتفي بنماذج متفرقة تعطينا 

فإذا كانت مشاهد الطبيعة حشدت حشداً يف اآليات السابقة لعرض آيات القدرة 
واستخدم لبيان التنويع أداة فنية معينة ، املختلفة من الكائنات" األنواع " اإلهلية اليت تبدع 

فهذا مثل آخر من التنويع ، ويع السياق ليساعد على استكناه التنويع يف الطبيعةهي تن
  :يستخدم أداة أخرى 

" أَلَم رأَنَّ ت لَ اللَّهأَنز اء ِمنماء السا منجراٍت ِبِه فَأَخرِلفًا ثَمتخا مهانأَلْو ِمنو 
 والْأَنعاِم والدواب الناِس وِمن، سود وغَراِبيب أَلْوانها مختِلف وحمر ِبيض جدد الِْجباِل
ِلفتخم هانأَلْو ٢٠٨ (" كَذَِلك(  

. يف اخلليقة" األلوان " إن احلس يوجه هنا إىل ظاهرة معينة يف قدرة اهللا هي تنويع 
 يف تلك األلفاظ القليلة - وإمنا ترسم له. ولكنه ال يوجه إىل ذلك يف صورة لفظية جتريدية

                                                 
   ] .٢٨ – ٢٧[  سورة فاطر  )٢٠٨(
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١٥٦  
!  لوحة واسعة فيها خملوقات األرض مجيعاً من مجاد ونبات وحيوان وإنسان-املعدودة 

متناثرة على ، أو وحدة من وحداا، وهذا ركن من اللوحة الواسعة. .النبات خمتلف ألوانه
 وهذه ..واجلبال ذات قمم بيض ومحر وسود. رقعة اللوحة تناثرها يف الطبيعة الواسعة

وحدة أخرى من وحدات اللوحة تنتثر فيها األلوان هنا وهناك لتنسجم مع ألوان النبات 
  ..ودواب وأنعام خمتلف ألواا كذلك، ناس خمتلفة األلوان. .مث. املتباينة يف األرض

ولكنه هنا يرسم بطريقة خمالفة للوحة . .والتنوع واالختالف هو حمور الصورة
وكانت ، ألشياء واألحياء واأللوان على الرقعة وتثبيتها يف مكااعنصرها توزيع ا. السابقة

  .هناك عنصرها احلركة يف خمتلف االجتاهات
  

°   °   °  
  :وهنا حركة من نوع آخر 

 يهاِف وجعلْنا، يأْكُلُونَ فَِمنه حبا ِمنها وأَخرجنا أَحييناها الْميتةُ الْأَرض لَّهم وآيةٌ "
 أَفَلَا أَيِديِهم عِملَته وما ثَمِرِه ِمن ِليأْكُلُوا، الْعيوِن ِمن ِفيها وفَجرنا وأَعناٍب نِخيٍل ِمن جناٍت
 لَا وِمما أَنفُِسِهم وِمن الْأَرض تنِبت ِمما كُلَّها الْأَزواج خلَق الَِّذي سبحانَ، يشكُرونَ
 لَّها ِلمستقَر تجِري والشمس، مظِْلمونَ هم فَِإذَا النهار ِمنه نسلَخ اللَّيلُ لَّهم وآيةٌ، يعلَمونَ
ذَِلك قِْديرِزيِز تِليِم الْعالْع ،رالْقَمو اهنراِزلَ قَدنى متح ادوِن عجرلَا، الْقَِدِمي كَالْع الشسم 
 أَنا لَّهم وآيةٌ، يسبحونَ فَلٍَك ِفي وكُلٌّ النهاِر ساِبق اللَّيلُ ولَا الْقَمر تدِرك أَن لَها ينبِغي
 فَلَا قْهمنغِر نشأْ وِإن، يركَبونَ ما مثِْلِه من لَهم وخلَقْنا، الْمشحوِن الْفُلِْك ِفي ذُريتهم حملْنا
ِريخص ملَا لَهو منقَذُونَ هةً ِإلَّا، يمحا رنا ماعتم٢٠٩ (" ِحٍني ِإلَى و(.  

، ففيها الليل والنهار. لوحة واسعة شاملة تشبه يف بعض مساا اللوحة األوىل
يها مث يزيد عل. وفيها الرب والبحر. وفيها نبات األرض املختلف األنواع، والشمس والقمر

وتزيد عليها كذلك الفلك ، املختلفة" األزواج " واإلشارة إىل ، العيون املفجرة يف األرض
  . املواخر يف البحر

فحىت اجلزئيات . ولكن املسألة ليست مسألة هذه الزيادة يف جزئيات الصورة
  !املشتركة ال تؤدي وظيفة واحدة هنا وهناك

  .هنا من نوع آخر غري احلركة هناك" احلركة " 
  . حركة لطيفة وئيدة رتيبة هادئة-  سواء خفية أو ظاهرة - هناك كانت احلركة 

                                                 
   ] .٤٤ – ٣٣[  سورة يس  )٢٠٩(
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١٥٧  
 تتم -  وهو احلركة الوحيدة اليت يف لفظها شيء من العنف - ففلق احلب والنوى 

وخروج احلي من امليت وامليت من احلي حركة كذلك . يف بطء شديد وخفاء واستتار
ء خفي حىت يظهر النور اهلادئ يف آخر وانفالق الصبح يتم يف بط. وئيدة خفية مستترة

واحلسبان حركة ! حسبان ال حركة. والشمس والقمر حسبان. وهناك الليل سكن. األمر
، الرب والبحر" ظلمات " والنجوم اليت يهتدي ا الناس يف . رتيبة متتابعة تتم يف بطء وئيد

 -فاء مستتر  وهي خ- وظلمات الرب والبحر . تتحرك ولكن حركة وئيدة خفية مستترة
وحركة النسل يف املستقر . تناسب ظلمات باطن األرض الذي ينفلق فيه احلب والنوى

فالنطف املخفية يف ، وحركة تتم يف خفاء واستتار، واملستودع حركة كذلك بطيئة وئيدة
األصالب واألجنة املخفية يف األرحام كلتامها تتحرك ولكن يف خفاء عن العيون ويف بطء 

واإلمثار حركة . .انظروا إىل مثره إذا أمثر وينعه:  النبات املختلف يقال فيه مث. وئيد مديد
  !والنظر ذاته هادئ وديع. .لطيفة وئيدة تتم يف خفاء حىت تظهر آخر األمر يف هدوء

  !أعلى وأحد" نغمة " وهي ذات ، أما احلركة يف هذه اللوحة فمن مستوى آخر
واخليال يتصور املاء الذي خيرج من ، نيفةوالتفجري حركة ع. .فهنا العيون مفجرة

إا لفظة جامعة ولكن ! "كلها . " .مث األزواج. العيون املتفجرة منطلقاً يف سرعة وحتدر
سبحان الذي خلق ألزواج كلها مما تنبت األرض : " واخلفاء هنا ! يف حسم يشبه العنف

، لليل الذي ينفلق منه الصبحليس خفاء هيناً ليناً كظالم ا" ومن أنفسهم ومما ال يعلمون 
" مث الليل ليس! ولكنه خفاء حاسم قاطع. وال ظالم األرض اليت ينفلق منها احلب والنوى

" هي حركة . .ولكنه هنا يشارك يف حركة عنيفة تتم يف كيانه. .كما كان هناك" سكنا 
سلخ حركة وال! "وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون " ! النهار منه" سلخ 

مث بعدها ! واجلهد الذي تتطلبه لفصل ما ينسلخ مما يسلخ منه، يعرف احلس عنفها وشدا
والشمس والقمر ليسا ! ويف حسم ظاهر" بإذا " هكذا يف مفاجأة " فإذا هم مظلمون " 

الشمس : " بل مها يف حركة شديدة كبرية دائبة . حسباناً هادئاً وئيداً كما كانا هناك
فإمنا تلقي يف . ال تسكّن احلركة يف احلس" جتري ملستقر هلا "  كلمة مستقر وحىت" جتري 

والقمر يف !  يف شدة وعنف-  حني يستقر -الذي يستقر ، النفس ظل الشيء املندفع
مث حركة ، "حىت عاد كالعرجون القدمي  " -  ال خفياً -منازل تغري شكله تغيرياً واضحاً 
" ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر : " لسماوية السباق اهلائلة بني تلك األجرام ا

" مشحون " والفلك . "وال الليل سابق النهار : " وكذلك بني هذين املخلوقني املتداولني 
: " وأخرياً . وحركة الشحن معروفة تلقي ظالً معيناً يف النفس فيه كثري من الشدة واجلهد

وهنا تتمثل حركة اإلغراق العنيفة وما  !"وإن نشأ نغرقهم فال صريخ هلم وال هم ينقذون 
فإن ، ومع أن عملية اإلغراق ال تتم فعالً. توحيه من تشبث عنيف من جانب املغرقني
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١٥٨  
بالفعل وإن كان يف الصورة منفي " الصريخ " ويسمع جلبة ، حركتها تتم كاملة يف اخليال

  !احلدوث
°   °   °  

  
  :لظل يف اآلية وازن بني تلك احلركات العنيفة كلها وحركة ا

" أَلَم رِإلَى ت كبر فكَي دالظِّلَّ م لَواء وش لَهعا لَجاِكنس ا ثُملْنعج سمِه الشلَيع 
  .)٢١٠ (" يِسريا قَبضا ِإلَينا قَبضناه ثُم، دِليلًا

اء ببطئها ويزيد من لطفها واإلحي! إا حركة بيلغ من لطفها أن تكاد ال تتحرك
فمع أنه ! "ولو شاء جلعله ساكناً : " مع أا ال تتم يف واقع األمر " ساكناً " الشديد كلمة 

وهذا بعض ، إال أن وجود اللفظة يلقي ظلها يف النفس، سبحانه مل يشأ أن جيعله ساكناً
" وتلك حقيقة . وظلها هو تبطئ حركة الظل حىت لتشبه السكون. املقصود من إيرادها

" ولكن التعبري جيسم هذا البطء ويعطيه . فحركة الظل وئيدة جداً ال تكاد تظهر" عية طبي
مل يكن ليكتسبها لو كان الوصف جتريدياً حبتاً بغري تصوير وال ختييل ، يف اخليال" مساحة 

مث قبضناه إلينا : " وكذلك تتم صورة البطء بتكملة احلركة يف االجتاه اآلخر . )٢١١(
" نغمة " ولكن لفظة معينة هنا تعطي املشهد كله معىن عميقاً عجيباً يغري . "قبضاً يسرياً 
مث " . "إلينا " إا كلمة ! ويعطيها روحاً جديدة ال يتيسر بياا باأللفاظ، اللوحة كلها
فإذا ، هذه الكلمة خترج اللوحة من نطاق األرض احملدود الذي كانت فيه.. " .قبضناه إلينا

إىل اهللا . "إلينا " إنه يد اهللا سبحانه متتد لتقبض الظل . .ه األرضفيها أمر آخر غري هذ
هنا يف األرض مل " املتجسم " إن الظل ! سبحانه الذي ال يتحدد مبكان وال حيز وال نظاق

صار شيئاً كونياً غيبياً مبدؤه ؟ صار ماذا. .ولكنه صار. .يعد كائناً أرضياً حمدود النطاق
  !د اهللا الذي ليس له انتهاءوايته عن. .هنا يف األرض

وهذا كله يتناسب مع سياق اآلية الذي ترد فيه مشاهد الطبيعة يف صورة الرمحة 
  :اإلهلية على الناس 

" أَلَم رِإلَى ت كبر فكَي دالظِّلَّ م لَواء وش لَهعا لَجاِكنس ا ثُملْنعج سمِه الشلَيع 
 وجعلَ سباتا والنوم ِلباسا اللَّيلَ لَكُم جعلَ الَِّذي وهو، يِسريا قَبضا ِإلَينا ضناهقَب ثُم، دِليلًا
ارها النورشن ،وهلَ الَِّذي وسأَر احيا الررشب نيب يدِتِه يمحا رلْنأَنزو اء ِمنماء السم 
  .)٢١٢ (" كَِثريا وأَناِسي أَنعاما خلَقْنا ِمما ونسِقيه ميتا بلْدةً ِبِه ِلنحِيي، طَهورا

                                                 
   ] .٤٦ – ٤٥[ ن  سورة الفرقا )٢١٠(
  " .التصوير الفين يف القرآن "  يراجع كتاب  )٢١١(
   ] .٤٩ – ٤٥[  سورة الفرقان  )٢١٢(



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

١٥٩  
  .وهو جو كله رمحة وعطف وود وإيناس

  
°   °   °  

  :وهذه اللوحة يف البحر 
" والَِّذي ه كُمريسِفي ي رِر الْبحالْبى وتِإذَا ح مالْفُلِْك ِفي كُنت رجونِبِريٍح ِبِهم ي 

 أُِحيطَ أَنهم وظَنواْ مكَاٍن كُلِّ ِمن الْموج وجاءهم عاِصف ِريح جاءتها ِبها وفَِرحواْ طَيبٍة
اْ ِبِهموعد اللّه ِلِصنيخم لَه ينالد ا لَِئننتأَجنَي ِمن ِذِهـه نكُونلَن ِمن اِكِرينافَ، الشلَم مأَجنَاه 
  .)٢١٣ (" الْحق ِبغيِر اَألرِض ِفي يبغونَ هم ِإذَا

قصة تشمل مشاهد الطبيعة وخلجات النفوس متداخلة ! إا قصة كاملة يف لوحة
فهذا هو الفلك جيري أوالً يف ريح ! متشابكة ؛ يصعب انتزاع جزئياا بعضها من بعض

. مث جتيء الريح العاصف واملوج من كل مكان، والنفوس فرحة راضية مستبشرة، رخاء
متناسقاً مع الريح العاصف واملوج ، وهنا يرتسم الذعر يف القسمات ووجيب القلوب

وتنتهي ، يف البحر" األزمة " مث تسكن الريح وتنتهي ، وخمتلطاً ما كذلك، املضطرب
  !ظاتغري عابئ مبا كان قبل حل، وميضي كل يف حال سبيله. .كذلك من النفوس

جيعلها ، ومزج هلا مبشاعر النفوس، وإحياء ملشاهد الطبيعة، دقة عجيبة يف التصوير
  !حىت وهي تقسو أحياناً فتصيب النفوس باهللع واالضطراب، حية يف احلس

  
°   °   °  

  
  ..تلك أمثلة غريها كثري يف القرآن

  .ولكن الذي يلفت النظر حقاً ليس هو جمرد ذكر الطبيعة يف القرآن
ا الذي يلفت النظر هو أنه ال يكاد يوجد غرض من أغراض التعبري يف القرآن مل وإمن

  !تستخدم فيه الطبيعة إلحيائه يف النفس وتوسيع مساحته يف احلس
واليت ترد ، فهو ال يكتفي بتوجيه النظر إىل جمايل الطبيعة املباشرة كاألمثلة اليت بينا

النفسية والفكرية " املعاين " رب مبشاهد الطبيعة عن وإمنا يع. هلا مشابه كثرية جداً يف القرآن
  !اليت ال خيطر يف بال بشر أن يستخدم الطبيعة للتعبري عنها وتوضيحها، واالجتماعية

                                                 
   ] .٢٣ – ٢٢[  سورة يونس  )٢١٣(



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

١٦٠  
ال يصفهما باللفظ ، واإلنفاق عن صدق وإخالص، فاإلنفاق عن خمادعة ورياء

  : املتحركة وإمنا يرسم هلما لوحتني من مناظر الطبيعة احلية، املباشر ارد
 ِرئَاء مالَه ينِفق كَالَِّذي واألذَى ِبالْمن صدقَاِتكُم تبِطلُواْ الَ آمنواْ الَِّذين أَيها يا "
 هفَتركَ واِبلٌ فَأَصابه تراب علَيِه صفْواٍن كَمثَِل فَمثَلُه اآلِخِر والْيوِم ِباللِّه يؤِمن والَ الناِس
 الَِّذين ومثَلُ، الْكَاِفِرين الْقَوم يهِدي الَ واللّه كَسبواْ مما شيٍء علَى يقِْدرونَ الَّ صلْدا
 آتتفَ واِبلٌ أَصابها ِبربوٍة جنٍة كَمثَِل أَنفُِسِهم من وتثِْبيتا اللِّه مرضاِت ابِتغاء أَموالَهم ينِفقُونَ
 لَه تكُونَ أَن أَحدكُم أَيود، بِصري تعملُونَ ِبما واللّه فَطَلٌّ واِبلٌ يِصبها لَّم فَِإن ِضعفَيِن أُكُلَها
 ِكبرالْ وأَصابه الثَّمراِت كُلِّ ِمن ِفيها لَه اَألنهار تحِتها ِمن تجِري وأَعناٍب نِخيٍل من جنةٌ
لَهةٌ ويفَاء ذُرعا ضهابفَأَص ارصِفيِه ِإع ارن قَترتفَاح كَذَِلك نيبي اللّه اِت لَكُماآلي لَّكُملَع 

  )٢١٤ (" تتفَكَّرونَ
حني تشترك فيه الطبيعة برسم هذه ، فيتحول املعىن ارد إىل معىن حي متحرك

  .املناظر املتتابعة
  :للكفر هذه اللوحات ويرسم 

، مهتِدين كَانواْ وما تجارتهم رِبحت فَما ِبالْهدى الضالَلَةَ اشترواْ الَِّذين ِئكـأُولَ "
مثَلُهثَِل مالَِّذي كَم قَدوتاراً اسا نفَلَم اءتا أَضم لَهوح بذَه اللّه وِرِهمِبن مكَهرتيِف و 

 ظُلُمات ِفيِه السماء من كَصيٍب أَو، يرِجعونَ الَ فَهم عمي بكْم صم، يبِصرونَ الَّ ظُلُماٍت
دعرو قربلُونَ وعجي مهاِبعآذَاِنِهم ِفي أَص ناِعِق موالص ذَرِت حوالْم ِحيطٌ واللّهم 

ِبالْكاِفِرين ،كَادا يقرلْب طَفخي مهارصا أَباء كُلَّمم أَضاْ لَهوشِإذَا ِفيِه مو أَظْلَم ِهملَيواْ عقَام 
") ٢١٥(  

" الَِّذينوا وكَفَر مالُهماٍب أَعرٍة كَسِبِقيع هبسحآنُ ياء الظَّمى متِإذَا ح اءهج لَم 
هِجدئًا ييش دجوو اللَّه هِعند فَّاهفَو هابِحس اللَّهو ِريعاِب سالِْحس ،اٍت أَوٍر ِفي كَظُلُمحب 
يلُّج اهشغي جون مِقِه مفَو جون مِقِه مفَو ابحس اتا ظُلُمهضعب قٍض فَوعِإذَا ب جرأَخ 
هدي لَم كَدا ياهرن يمو ِل لَّمعجا يللَّه ا لَهورا نفَم وٍر ِمن لَه٢١٦ (" ن(.  

وتستدرج اخليال يتتبع تفصيالا ، إا صورة عجيبة ز النفس من أعماقها
منظر العاصفة مكتمالً . .فالصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. املتحركة املتتالية

. .ق حذر املوتجيعلون أصابعهم يف آذام من الصواع. بكل ما فيه من رعب وفزع
واخليال يتماله كأمنا يشاهده على شاشة الصور املتحركة يف . املوقف واضح بتفصيالته

                                                 
   ] .٢٦٦ – ٢٦٤[  سورة البقرة  )٢١٤(
   ] .٢٠ – ١٦[  سورة البقرة  )٢١٥(
   ] .٤٠ – ٣٩[  سورة النور  )٢١٦(



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

١٦١  
فإذا ، مذعورين مفجوئني، كلما أضاء هلم الربق مشوا خطوة. .املثرية" لقطاا " أروع 

  .أظلم عليهم وقفوا حيث هم يف حريم مبلسني
كآمال . صر حيث خيايل السراباملنظر ممتد على آخر الب. .كسراب بقيعة. .أو

واخليال يسري . ."حىت إذا جاءه " ! وهي كلها خداع. الذين كفروا ممتدة إىل ما ال اية
! "مل جيده شيئاً : " الطويل اجلاهد حىت يصل إىل مكان السراب " املشوار " معه هذا 

 املذهلة مث املفاجأة! حىت واإلنسان يعلم من قبل أنه ال شيء هناك، روعة املفاجأة
واخليال يتخيل منظر املفاجأة املرعب " فوفاه حسابه . " ."ووجد اهللا عنده . " .الكربى
  .وال ميلك اإلنسان من نفسه من هزة التأثر اهلائل العميق. .املهول

 "أو كظلمات يف حبر جلي. " .  
 يف مشاهد الطبيعة ميكن أن ترمسها ريشة أو" الظالم " إا أروع لوحة من لوحات 

وإمنا لتصوير حالة الظالم النفسي ، ومع أن املشهد مل يكن معروضاً هنا لذاته. آلة مصورة
ويعمل ، فإنه أمدنا بلوحة طبيعية رائعة يتمالها احلس واخليال، الذي يورثه الكفر للنفوس

  !حبرية وانطالق" الفن " فيها 
  :واحلق والباطل يرسم هلما هذه الصورة من مشاهد الطبيعة 

" لَأَنز اء ِمنماء السم الَتةٌ فَسِديا أَوِرهلَ ِبقَدمتلُ فَاحيا السدبا زاِبيا رِممو 
 فَأَما والْباِطلَ الْحق اللّه يضِرب كَذَِلك مثْلُه زبد متاٍع أَو ِحلْيٍة ابِتغاء الناِر ِفي علَيِه يوِقدونَ
دبفَ الزبذْهفَاء يا جأَما وم نفَعي اسكُثُ النمِض ِفي فَياَألر كَذَِلك ِربضي ثَالَ اللّهاَألم " 

)٢١٧(.  
  :والكلمة الطيبة والكلمة اخلبيثة 

" أَلَم رت فكَي برض ثَالً اللّهةً مةً كَِلمبرٍة طَيجٍة كَشبا طَيلُهأَص ثَاِبت هعفَرِفي او 
، يتذَكَّرونَ لَعلَّهم ِللناِس اَألمثَالَ اللّه ويضِرب ربها ِبِإذِْن ِحٍني كُلَّ أُكُلَها تؤِتي، السماء
  )٢١٨ (" قَراٍر ِمن لَها ما اَألرِض فَوِق ِمن اجتثَّت خِبيثٍَة كَشجرٍة خِبيثٍَة كَِلمٍة ومثلُ

  
°   °   °  

  
تصل احلفاوة مبشاهد الطبيعة إىل حد استخدامها يف جمال الترتيه املطلق والتجريد بل 
  :هناك " الظالم " يف مقابل لوحة " النور " لوحة ، فريسم هذه اللوحة العجسية، الكامل

                                                 
   ] .١٧[  سورة الرعد  )٢١٧(
   ] .٢٦ – ٢٤[ هيم  سورة إبرا )٢١٨(



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

١٦٢  
" اللَّه وراِت ناومِض السالْأَرثَلُ ووِرِه مكَاٍة نا كَِمشِفيه احبِمص احبِفي الِْمص 
 غَرِبيٍة ولَا شرِقيٍة لَّا زيتوِنٍة مباركٍَة شجرٍة ِمن يوقَد دري كَوكَب كَأَنها الزجاجةُ زجاجٍة
كَادا يهتيِضيُء زي لَوو لَم هسسمت ارن ورلَى نوٍر عِدي نهي وِرِه اللَّهن ِلناء مشِر يضيوب 
ثَالَ اللَّهاِس الْأَمِللن اللَّهٍء ِبكُلِّ ويش ِليم٢١٩ (" ع(.  

وهي ظاهرة يلتقي فيها الفن والدين التقاء . تلك ظاهرة تلفت النظر يف القرآن
ويعمل فيها اإلعجاز الفين جنباً إىل جنب مع التوجيه الديين ، كامالً كأما متطابقان

لتوقظه ، ميلة احلية املتحركة اليت توقظ احلس للجمالاملطلوب من وراء تلك الصور اجل
  .آليات اهللا يف صفحة الوجود

 -  كتاب الدين - فإذا وازنا بني هذه الوفرة العجيبة من مشاهد الطبيعة يف القرآن 
 يف هذا اجلانب كما - أدركنا - !  وهو كتاب الفن- وبني ندرا العجيبة يف الشعر العريب 

دى اخلسارة اليت أصابت الفن العريب من عدم استمداده من  م- يف اجلوانب األخرى 
لو أنه اجته ، ومدى ما كان ميكن أن يكون عليه من الثراء الفين، الرصيد القرآين املذخور

  !إىل هذا الرصيد الغين الذي يستمد منه الوحي والتوجيه

                                                 
  ] .٣٥[  سورة النور  )٢١٩(



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

١٦٣  

  ثانيًا
  الِقصَّة في الُقرآن

. سوقة للموعظة والتربية والتوجيهفهي م. القصة يف القرآن ذات هدف ديين حبت
  .)٢٢٠(ولكنها مع ذلك تفي بكل مطالب الفن القصصي اخلالص 

ال نقصد بطبيعة ، وحني نتحدث عن االستفادة من القرآن يف جمال الفن القصصي
سواء يف املوضوع أو يف ، احلال أن يلتزم الفن اإلسالمي بالقصص اليت وردت يف القرآن

الذي حتمله تلك القصص مبدلوله الواسع " التوجيه " د أن يلتقط ولكنا نقص. طريقة األداء
ويعمل يف حميط هذا التوجيه على نطاق واسع دون أن يتقيد بقيد ، ال مبعناه احلريف
ملتزماً فقط بأن يستمد تصوره للحياة واألحداث واألشياء من التصور . .موضوعي أو فين

فال حيسن الشر . . شيئاً من املفاهيم اإلميانيةأو على األقل ال يصادم يف النهاية، اإلسالمي
وال ، وال يبارك حلظة الضعف وجيعل منها بطولة، وال يدعو إىل املنكر، وال يقبح اخلري

ويهمل الواقع الكبري الذي يتسع ، يقبع داخل الواقع الصغري الذي حتكمه الضرورة القاهرة
ك أال يفصل بني األرض والسماء وعليه كذل. للضرورة كما يتسع لالنطالق من الضرورة

وأن . فذلك أيضاً ليس حقيقة، وال بني اإلنسان واهللا. ألن هذا االنفصال ليس حقيقة
فال تقف فيها احلادثة عند داللتها ، يوسع اللوحة اليت جتري عليها أحداثه وأشخاصه

ويشري ، وإمنا تشري احلادثة إىل السنة الشاملة، وال الشخص عند كيانه الفرد، املفردة
وترتسم يد القدر من وراء . من وراء الظروف واملالبسات" اإلنسان " الشخص إىل 

على أا القوة املوجهة املريدة اليت تسري كل شيء مبقتضى الناموس ، األشخاص واألحداث
  .األكرب الذي حيكم الوجود

معني " هب مبذ" فهو ال يلتزم . ولكن ليس باملعىن الضيق لاللتزام. "ملتزم " إنه فن 
وإمنا . ؛ وال هو كذلك فن وعظي يدعو إىل فكرة معينة بطريق الوعظ والدعاية املباشرة

فقط مبجاراة الناموس الكوين يف مجاله وتناسقه وتوازنه وطالقته من " يلتزم " هو 
وال يشذ عنه ، إنسان يتوافق مع ناموس الكون، ويهدف إىل إنشاء إنسان صاحل. الضرورة

مبعنامها الواسع " القبح " و " اجلمال " ويتخذ وسيلته إىل ذلك عرض . فبطريق االحنرا
حبيث تشتاق النفس يف ، يف املشاعر واألفكار والتصرفات والسلوك: وجماالما الشاملة 

  .يف هذا االجتاه أو ذاك" ضغطاً " دون أن حتس ، النهاية إىل اجلمال وتنفر من القبح

                                                 
  " .التصوير الفين يف القرآن " يف كتاب " القصة يف القرآن "  أنظر فصل  )٢٢٠(



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

١٦٤  
اليت ال دف إىل " اجلنسية " المي كل القصص ومن هنا خيرج من جمال الفن اإلس

فليس ذلك . واليت تصور احلياة كلها كأا حلظة جنس مسعور، شيء سوى إثارة الغريزة
نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية :  أية فاحشة - وكل القصص اليت تزين الفاحشة . حقيقة

وكل القصص اليت . ةفليس ذلك حقيق.  وتبينها يف صورة مجيلة- أو سياسية أو خلقية 
تعرض نقائص اإلنسان يف صورة علمية بادرة على أا هي وحدها حقيقة اإلنسان األصيلة 

وكل القصص اليت تقلب القيم فتصور انتصار الشر على اخلري . فليس ذلك حقيقة. العميقة
 )! وإن بدا يف فترة معينة من الزمن أنه حقيقة( فليس ذلك حقيقة . على أنه سنة كونية

فليس حقيقة أن هناك شيئاً بال هدف يف هذا ! وكذلك كل القصص اليت دف إىل شيء
  !الوجود

، مث يبقى بعد ذلك جمال واسع جداً لتصوير احلياة البشرية يف شىت حاالا وجماالا
وتصوير القيم اإلنسانية يف شىت ، وتصوير النفس البشرية يف شىت انفعاالا وتقلباا

األصيلة العميقة " اجلمال " وبفكرة ، مقيسة كلها بنواميس الوجود. .اللتهامستوياا ودال
، الكوين" باجلمال " الكونية " احلقيقة " جمال تلتقي فيه . يف بنية الكون واحلياة واإلنسان

  !ألنه ال تعارض يف فطرة الكون بني احلقيقة واجلمال، بال تعارض وال اصطدام
  

°   °   °  
  

القصة :  كل أنواع القصة -  يف أغراضه الدينية البحتة - ن وقد استخدم القرآ
والقصة الواقعية اليت تعرض . التارخيية الواقعية املقصودة بأماكنها وأشخاصها وحوادثها

فيستوي أن تكون بأشخاصها الواقعيني أو بأي شخص يتمثل فيه ، منوذجاً حلالة بشرية
ولكنها ميكن أن تقع ، ال متثل واقعة بذااواليت ، والقصة املضروبة للتمثيل. ذلك النموذج

  .يف أية حلظة وأي عصر من العصور
وقصص املكذبني بالرساالت وما أصام من . من النوع األول كل قصص األنبياء

وهي قصص تذكر بأمساء أشخاصها وأماكنها وأحداثها على وجه التحديد . هذا التكذيب
. شعيب ومدين. هود وعاد. صاحل ومثود. عيسى وبين إسرائيل. موسى وفرعون: واحلصر 

  .اخل. .نوح وقومه. لوط وقريته
  :ومن النوع الثاين قصة ابين آدم 

 ِمن يتقَبلْ ولَم أَحِدِهما ِمن فَتقُبلَ قُربانا قَربا ِإذْ ِبالْحق آدم ابني نبأَ علَيِهم واتلُ "
 أَناْ ما ِلتقْتلَِني يدك ِإلَي بسطت لَِئن، الْمتِقني ِمن اللّه يتقَبلُ ِإنما قَالَ لَأَقْتلَنك قَالَ اآلخِر
 وِإثِْمك ِبِإثِْمي تبوَء أَن أُِريد ِإني، الْعالَِمني رب اللّه أَخاف ِإني لَأَقْتلَك ِإلَيك يِدي ِبباِسٍط



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

١٦٥  
 فَأَصبح فَقَتلَه أَِخيِه قَتلَ نفْسه لَه فَطَوعت، الظَّاِلِمني جزاء وذَِلك الناِر صحاِبأَ ِمن فَتكُونَ
ِمن اِسِرينثَ، الْخعفَب ا اللّهابثُ غُرحبِض ِفي ياَألر هِريِلي فاِري كَيوءةَ يوا قَالَ أَِخيِه سي 
 " الناِدِمني ِمن فَأَصبح أَِخي سوءةَ فَأُواِري الْغراِب ذَاـه ِمثْلَ أَكُونَ أَنْ أَعجزت ويلَتا

)٢٢١(  
  :ومن النوع األخري قصة صاحب اجلنتني 

" ِرباضم وثَلًا لَهِن ملَيجا رلْنعا جِدِهمِن ِلأَحيتنج اٍب ِمننا أَعماهفَفْنحٍل وخِبن 
، نهرا ِخلَالَهما وفَجرنا شيئًا ِمنه تظِْلم ولَم أُكُلَها آتت الْجنتيِن ِكلْتا، زرعا بينهما ناوجعلْ
 هوو جنته ودخلَ، نفَرا وأَعز مالًا ِمنك أَكْثَر أَنا يحاِوره وهو ِلصاِحِبِه فَقَالَ ثَمر لَه وكَانَ
فِْسِه ظَاِلما قَالَ لِّنم أَن أَظُن ِبيدِذِه تا هدا، أَبمو ةَ أَظُناعةً السلَِئن قَاِئمو ِددتي ِإلَى ربر 
 ثُم اٍبتر ِمن خلَقَك ِبالَِّذي أَكَفَرت يحاِوره وهو صاِحبه لَه قَالَ، منقَلَبا منها خيرا لَأَِجدنَّ

 جنتك دخلْت ِإذْ ولَولَا، أَحدا ِبربي أُشِرك ولَا ربي اللَّه هو لَِّكنا، رجلًا سواك ثُم نطْفٍَة ِمن
ا قُلْتاء مش ةَ لَا اللَّهِن ِإن ِباللَِّه ِإلَّا قُورا تأَقَلَّ أَن الًا ِمنكا ملَدوى، وسي فَعبِن أَن رِتيؤا يريخ 
 غَورا ماؤها يصِبح أَو، زلَقًا صِعيدا فَتصِبح السماء من حسبانا علَيها ويرِسلَ جنِتك من
 علَى خاِويةٌ وِهي يهاِف أَنفَق ما علَى كَفَّيِه يقَلِّب فَأَصبح ِبثَمِرِه وأُِحيطَ، طَلَبا لَه تستِطيع فَلَن

 وما اللَِّه دوِن ِمن ينصرونه ِفئَةٌ لَّه تكُن ولَم، أَحدا ِبربي أُشِرك لَم لَيتِني يا ويقُولُ عروِشها
  .)٢٢٢ (" منتِصرا كَانَ

°   °   °  
  

ة لألغراض خاضع" موجهة " وقد كان أمراً طبيعياً أن تكون القصة يف القرآن 
 - كما قلنا - وإمنا هو . فليس القرآن كتاب قصص يف أصله. الدينية اليت جاءت لتحقيقها

وبروز القواعد ، ولكن الدقة يف األداء. وإنشاء حياة إنسانية كاملة، كتاب تربية وتوجيه
وتتيح ،  طليقة من الوجهة الفنية-  مع خضوعها للغرض الديين -جتعل القصة ، الفنية فيه

أن نتحدث فيها عن بعض السمات واخلصائص الفنية البحتة من حيث داللتها يف منهج لنا 
  .الفن اإلسالمي

°   °   °  
  

  ."نظيفة " من السمات البارزة يف قصص القرآن أا قصص 

                                                 
   ] .٣١ – ٢٧[  سورة املائدة  )٢٢١(
   ] .٤٣ – ٣٢[  سورة الكهف  )٢٢٢(
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١٦٦  
فالقرآن ! وليس املقصود بالنظافة أا تعرض النفس البشرية بيضاء من غري سوء

حالة االرتفاع وحالة .  حالة القوة وحالة الضعف:يعرض تلك النفس يف مجيع حاالا 
كما يرسم الدوافع . وحالة التأرجح بني القوة والضعف واالرتفاع واهلبوط. اهلبوط

وتتيح هلم ، فتدفعهم حيناً إىل اللصوق بالطني، املختلفة اليت تتناوش نفوس البشر يف األرض
  .حيناً فرصة الرفرفة واالنطالق
ال يصنع منها بطولة " الضعف البشري "  حني يلم بلحظة ولكن منشأ النظافة أنه
ولكنه ال يقف عندها ، خالصاً" واقعياً " إنه يعرضها عرضاً ! تستحق اإلعجاب والتصفيق

، حلظة التغلب على الضعف البشري. وإمنا يسرع ليسلط األنوار على حلظة اإلفاقة، طويالً
الذي كرمه اهللا وفضله " اإلنسان " قيقتها وهي يف ح. ألا اجلديرة بتسليط األنوار عليها

  .وعهد إليه باخلالفة الراشدة يف هذه األرض، على كثري من اخللق
يعرض . .فهو إذ يعرض الفتنة اليت وقع فيها سليمان أو داود أو يوسف أو موسى

إا خضوع لدافع من دوافع . إا ضعف. إا فتنة. "رتوش " حلظة الضعف كما هي بال 
. .إال من جانب واحد،  ال تستحق االحتفال-  على واقعيتها - ولكنها . لفطريةالنفس ا

، ويعرف أا كانت حلظة ضعف فريتفع عنها، و أن اإلنسان يفيء منها إىل نفسهـه
  .وينيب إىل اهللا

 ِمنهم ِزعفَفَ داوود علَى دخلُوا ِإذْ، الِْمحراب تسوروا ِإذْ الْخصِم نبأُ أَتاك وهلْ "
 ِإلَى واهِدنا تشِططْ ولَا ِبالْحق بيننا فَاحكُم بعٍض علَى بعضنا بغى خصماِن تخف لَا قَالُوا
 أَكِْفلِْنيها فَقَالَ واِحدةٌ نعجةٌ وِلي نعجةً وِتسعونَ ِتسع لَه أَِخي هذَا ِإنَّ، الصراِط سواء
ِنيوزقَالَ، الِْخطَاِب ِفي ع لَقَد كاِل ظَلَمؤِبس ِتكجعاِجِه ِإلَى نِإنَّ ِنعا وكَِثري نلَطَاء مالْخ 

 أَنما داوود وظَن هم ما وقَِليلٌ الصاِلحاِت وعِملُوا آمنوا الَِّذين ِإلَّا بعٍض علَى بعضهم لَيبِغي
نفَتاه فَرغتفَاس هبر رخا واِكعر ابأَن٢٢٣ (" و(.  

 الصاِفنات ِبالْعِشي علَيِه عِرض ِإذْ، أَواب ِإنه الْعبد ِنعم سلَيمانَ ِلداوود ووهبنا "
ادي فَقَالَ، الِْجيِإن تببأَح بِر حين الْخي ِذكِْر عبر تىح تارواِب تا، ِبالِْحجوهدر لَيع 
ا فَطَِفقحسوِق ماِق ِبالسنالْأَعو ،لَقَدا ونانَ فَتملَيا سنأَلْقَيلَى وِه عِسيا كُردسج ثُم ابأَن ،
  .)٢٢٤ (" الْوهاب أَنت نكِإ بعِدي من ِلأَحٍد ينبِغي لَّا ملْكًا ِلي وهب ِلي اغِْفر رب قَالَ

" لَقَدو تمِبِه ه مها وال ِبهأَى أَن لَوانَ رهرِه ببر كَذَِلك ِرفصِلن هنوَء عالس 
 وِإالَّ لَيِهِإ يدعونِني ِمما ِإلَي أَحب السجن رب قَالَ. .الْمخلَِصني ِعباِدنا ِمن ِإنه والْفَحشاء

                                                 
   ] .٢٤ – ٢١[  سورة ص  )٢٢٣(
   ] .٣٥ – ٣٠[  سورة ص  )٢٢٤(
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١٦٧  
ِرفصي تنع نهدكَي بأَص ِهنأَكُن ِإلَيو نم اِهِلنيالْج ،ابجتفَاس لَه هبر فرفَص هنع 
نهدكَي هِإن وه ِميعالس ِليم٢٢٥ (" الْع(.  
 ِشيعِتِه ِمن هذَا يقْتِتلَاِن رجلَيِن ِفيها فَوجد أَهِلها من غَفْلٍَة ِحِني علَى الْمِدينةَ ودخلَ "
 علَيِه فَقَضى موسى فَوكَزه عدوِه ِمن الَِّذي علَى ِشيعِتِه ِمن الَِّذي فَاستغاثَه عدوِه ِمن وهذَا
 ِلي فَاغِْفر نفِْسي ظَلَمت ِإني رب قَالَ، مِبني مِضلٌّ عدو ِإنه الشيطَاِن عمِل ِمن هذَا قَالَ
فَرفَغ لَه هِإن وه فُورالْغ ِحيمقَالَ، الر با رِبم تمعأَن لَيع ا أَكُونَ فَلَنظَِهري ِرِمنيجلِّلْم ،

حبِة ِفي فَأَصِديناِئفًا الْمخ قَّبرتالَِّذي فَِإذَا ي هرنصتِسِبالْ اسأَم هِرخصتسقَالَ ي ى لَهوسم كِإن 
ِويلَغ ِبنيا، مأَنْ فَلَم ادأَن أَر ِطشبِبالَِّذي ي وه ودا عما قَالَ لَّهى يوسم ِريدلَِني أَن أَتقْتت 
 ِمن تكُونَ أَن تِريد وما الْأَرِض يِف جبارا تكُونَ أَن ِإلَّا تِريد ِإن ِبالْأَمِس نفْسا قَتلْت كَما

ِلِحنيصاء، الْمجلٌ وجر نى مِة أَقْصِدينى الْمعسا قَالَ يى يوسلَأَ ِإنَّ مونَ الْمِمرأْتي ِبك 
لُوكقْتِلي جري فَاخِإن لَك ِمن اِصِحنيالن ،جرا فَخهاِئفًا ِمنخ قَّبرتالَقَ ي بِني رجن ِمن 
  .)٢٢٦ (" السِبيِل سواء يهِديِني أَن ربي عسى قَالَ مدين ِتلْقَاء توجه ولَما، الظَّاِلِمني الْقَوِم

. يعرضها القرآن دون مداراة على أصحاا" ضعف بشري " تلك وأمثاهلا حلظات 
  !قة ليست كذلكألا يف احلقي. ولكنه ال يصنع منها بطولة

. "الفاحشة"كما أن هناك مسة بارزة أخرى يف القصص القرآين وهو يعرض قصص 
" إنه ال يعرضها إلثارة تلذذ القارئ أو السامع مبشاعر اجلنس املنحرفة كما تصنع املذاهب 

 منحرفة أو غري - فلحظة اجلنس . يف املذاهب احلديثة الضالة" الطبيعية " و " الواقعية 
إمنا هي وسيلة من ، فإا ليست هي احلياة.  ال تستأهل الوقوف الطويل عندها- منحرفة 

يقضى ليفسح اال ألهداف احلياة . إنه عارض يعرض يف احلياة ويقْضى. وسائل احلياة
مللء . يفسح اال للتصور اإلمياين الكبري للكون واحلياة واإلنسان. العليا اجلديرة بالتحقيق

وإطالق النفس يف واقع احلياة حتاول أن حتقق من كماله ما تقدر ، تصوراملشاعر بذلك ال
من إقامة احلق والعدل يف . من تربية نفوس مستقيمة. من إقامة جمتمع نظيف: عليه 
يف غري فتنة ، وجتميل احلياة هلم حبيث تستحق أن تعاش، من متتيع الناس حبقوقهم. األرض

وتشغل هم اإلنسان ، ة تشغل احلس البشريوتلك كلها أهداف ضخم. ا وال احنراف
ومن مث ال تستحق حلظة اجلنس الوقوف الطويل . الرفيع الذي ينبغي أن يعمر وجه األرض

ألن ذلك إسراف يف املقادير بالنسبة ملا ، والتفنن يف عرضها، وإعادا، وتفصيصها، عندها
ست كذلك وال ينبغي أن وهي لي. وحتويل للوسيلة حىت تصبح غاية، يلزم للحياة البشرية

  .تكون

                                                 
   ] .٣٤، ٢٤[  سورة يوسف  )٢٢٥(
   ] .٢٢ – ١٥[  سورة القصص  )٢٢٦(
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١٦٨  
وهي كذلك ينبغي أن . "الفاحشة " تلك قاعدة مرعية يف كل قصص القرآن عن 

 -إن اإلسالم ال حيرم وصف املشاعر اجلنسية . تكون مرعية يف كل القصص اإلسالمي
ولكنه يعرضها كما ينبغي .  وال حيرم وصف حلظة اهلبوط والضعف-نظيفة أو غري نظيفة 

وحلظة عابرة يفيق منها اإلنسان إىل ترفعه . ظة ضعف ال حلظة بطولةحل. أن تعرض
  .)٢٢٧(وال يظل دائراً يف حلقتها املرتكسة على الدوام ، الواجب

التصوير الفين يف " يف كتاب " القصة يف القرآن " أما اخلصائص الفنية ففي فصل 
  :حديث مفصل عنها ال أجد بأساً من تلخيصه يف هذه السطور " القرآن 

  :أوىل هذه اخلصائص الفنية تنوع طريقة العرض 
ن بدئها إىل ـمث يعرض التفصيالت بعد ذلك م، فمرة يذكر ملخصاً لقصة يسبقها

  .ايتها
  .مث تبدأ القصة من أوهلا وتسري بتفصيل خطواا، ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاها

آا اخلاصة ما ويكون يف مفاج، ومرة تذكر القصة مباشرة بال مقدمة وال تلخيص
  .يغين

مث يدع ، فيذكر فقط من األلفاظ ما ينبه إىل ابتداء العرض. ومرة حييل القصة متثيلية
  .القصة تتحدث عن نفسها بوساطة أبطاهلا

  :وثانية هذه اخلصائص تنوع طريقة املفاجأة 
  .فمرة يكتم سر املفاجأة عن البطل وعن النظارة حىت يكشف هلم معاً يف آن واحد

وهؤالء يتصرفون ، يكشف السر للنظارة ويترك أبطال القصة عنه يف عمايةومرة 
وأغلب ما يكون ذلك يف ، وأولئك يشاهدون تصرفام عاملني، وهم جاهلون بالسر

حيث تتاح هلم السخرية من ، ليشترك النظارة فيها منذ أول حلظة، معرض السخرية
  !تصرفات املمثلني

وخاف على ، خاف على البطل يف موضعومرة يكشف بعض السر للنظارة وهو 
  .النظارة وعن البطل يف موضع آخر يف القصة الواحدة

ويعلمان ، بل تواجه املفاجأة البطل والنظارة يف آن واحد، ومرة ال يكون هناك سر
  .سرها يف الوقت ذاته

اليت ، تلك الفجوات بني املشهد واملشهد، وثالثة اخلصائص الفنية يف عرض القصة
حبيث تترك بني كل مشهدين أو حلقتني فجوة ، املناظر" قص " قسيم املشاهد و يتركها ت

                                                 
  " .منهج التربية اإلسالمية "  عن كتاب  )٢٢٧(
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١٦٩  
وهذه طريقة ، ميلؤها اخليال ويستمتع بإقامة القنطرة بني املشهد السابق واملشهد الالحق

  .متبعة يف مجيع القصص القرآين على وجه التقريب
ة بريشة التصوير إن التعبري القرآين يتناول القص. واخلصيصة الرابعة هي التصوير

فتستحيل القصة حادثاً يقع ، املبدعة اليت يتناول ا مجيع املشاهد واملناظر اليت يعرضها
  .ال قصة تروى وال حادثاً قد مضى، ومشهداً جيري

ولون . لون يبدو يف قوة العرض واإلحياء: وهذا التصوير يف مشاهد القصة ألوان 
وليست هذه . ن يبدو يف رسم الشخصياتولو. يبدو يف ختييل العواطف واالنفعاالت

ولكن أحدها يربز يف بعض املواقف ويظهر على اللونني اآلخرين فيسمى ، األلوان منفصلة
  .ولكن الواقع أن هذه اللمسات الفنية كلها تبدو يف مشاهد القصص مجيعاً. بامسه

لنرى بعض هذه اخلصائص ، واآلن نستعرض منوذجاً من مناذج القصة يف القرآن
  .السماتو

  قصة آدم
 يفِْسد من ِفيها أَتجعلُ قَالُواْ خِليفَةً اَألرِض ِفي جاِعلٌ ِإني ِللْمالَِئكَِة ربك قَالَ وِإذْ "

 لَّموع، تعلَمونَ الَ ما أَعلَم ِإني قَالَ لَك ونقَدس ِبحمِدك نسبح ونحن الدماء ويسِفك ِفيها
ماء آدما اَألسكُلَّه ثُم مهضرلَى عالَِئكَِة عاء أَنِبئُوِني فَقَالَ الْممِبأَس الءـهِإن ؤ مكُنت 

اِدِقنيقَالُواْ، ص كانحبالَ س ا ِعلْما ِإالَّ لَنا منتلَّمع كِإن أَنت ِليمالْع ِكيما قَالَ، الْحي مآد 
 السماواِت غَيب أَعلَم ِإني لَّكُم أَقُل أَلَم قَالَ ِبأَسمآِئِهم أَنبأَهم فَلَما ِبأَسمآِئِهم همأَنِبئْ

 ِإالَّ فَسجدواْ آلدم اسجدواْ ِللْمالَِئكَِة قُلْنا وِإذْ، تكْتمونَ كُنتم وما تبدونَ ما وأَعلَم واَألرِض
ِإبى ِليسأَب ركْبتاسكَانَ وو ِمن ا، الْكَاِفِرينقُلْنا وي مآد كُناس أَنت كجوزةَ ونكُالَ الْجو 

 الشيطَانُ فَأَزلَّهما، الْظَّاِلِمني ِمن فَتكُونا الشجرةَ ِذِهـه تقْربا والَ ِشئْتما حيثُ رغَداً ِمنها
 مستقَر اَألرِض ِفي ولَكُم عدو ِلبعٍض بعضكُم اهِبطُواْ وقُلْنا ِفيِه كَانا ِمما فَأَخرجهما عنها
اعتملَقَّى، ِحٍني ِإلَى وفَت مِه ِمن آدباٍت ركَِلم ابِه فَتلَيع هِإن وه ابوالت ِحيما، الرِبطُواْ قُلْناه 

، يحزنونَ هم والَ علَيِهم خوف فَالَ هداي تِبع فَمن هدى مني يأِْتينكُم فَِإما جِميعاً نهاِم
الَِّذينواْ كَفَرواْ وكَذَّبا واِتنـأُولَ ِبآيِئك ابحاِر أَصالن ما هونَ ِفيهاِلد٢٢٨ (" خ(.  

  
°   °   °  

  

                                                 
   ] .٣٩ – ٣٠[  سورة البقرة  )٢٢٨(
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١٧٠  
قصة اإلنسان من مبدئه . .صة البشرية كلها من املنشأ إىل املصريق. .تلك قصة آدم

  .إىل منتهاه
  ."وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة " 

بال قصد من خلقه وال ، خرج إىل الوجود حيثما اتفق، فاإلنسان ليس نباتاً شيطانياً
لقة السابقة إىل أوصلتها احل، من حلقات التطور" حلقة " وليس هو كذلك . .غاية

مث تركتها حلظها يف خط التطور العشوائي املتشعب الذي تلعب املصادفة فيه ، مكاا
  !دورها على غري نظام معلوم
  :عن قصد منه سبحانه وتدبري ، وإمنا هو من خلق اهللا

  ."إين جاعل يف األرض خليفة " 
"  العليا كذلك اليت وهي إرادته، اإلنسان إنساناً" جعلت " فهي إرادته العليا اليت 

  .مهمة اخلالفة عن اهللا يف األرض. .هلذا اإلنسان مهمة معينة" جعلت 
  !مولد اإلنسان حتتفل به السماوات

: يعلنه اهللا سبحانه وتعاىل بذاته ، هذا هو املأل األعلى من املالئكة يعلَن بالنبأ العظيم
  .. ".وإذ قال ربك للمالئكة" 

فهو خملوق مميز الوضع منذ . له مهمته يف إعالن ووضوحومنذ اللحظة األوىل حتدد 
  !.."خليفة " ! ال كغريه من املخلوقات، متفرد يف ظروف وجوده وخلقته، أول حلظة

 وهم - ويدهشون لقرار اهللا سبحانه يف أمره ، واملالئكة حيارون يف أمر هذا املخلوق
 ولكن كأمنا حيسون بعظم النبأ -الذين يقابلون أمر اهللا كله بالتسليم املطلق والترحيب 

ولعلهم . .وحيسون بعظم النتائج اليت ستنتج من وجود هذا اإلنسان وخطورا، وخطورته
أو رمبا ، سابقة تنذر مبا ذكروه من سفك الدماء واإلفساد يف األرض" عينات " قد رأوا 

 صورة فهم مشفقون من وجود هذا املخلوق اخلطر الذي سيغري، كُِشف هلم عن علم ذلك
  !احلياة على وجه األرض

، فعلمه الشامل احمليط. ولكن اهللا العليم احلكيم يرد عليهم بأنه يعلم ما ال يعلمون
هذا العلم . .ألنه هو خالق كل شيء من بدئه ملنتهاه، الذي يعلم بدء كل شيء ومنتهاه

نه بذاته نبأ الذي يعلن اهللا سبحا، الشامل يعرف حقيقة الدور املعد هلذا الكائن اجلديد
  ."إين أعلم ما ال تعلمون : قال : " مولده يف العاملني 

  ."وعلم آدم األمساء كلها " 
إا املوهبة اليت يزود ا منذ مولده ليستعني ا . .إا املزية املوهوبة هلذا املخلوق

  .زاد اإلنسان األكرب يف هذه احلياة" املعرفة " إا . على أداء دوره يف األرض
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١٧١  
ال ميلكون . .ني يكشف اهللا للمالئكة عن هذه املوهبة اليت ميز ا ذلك املخلوقوح

  .الذي خيلق ما ال يعلمون، أنفسهم أن يسبحوا هللا العليم القادر
  ."وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا " 

، إنه بصورته اليت خلق عليها. سجدوا للقدرة املعجزة املتمثلة يف خلق اإلنسان
  .معجزة تستحق السجود للخالق العظيم. .بدوره الذي يهيأ له،  اليت أعطيت لهمبواهبه

. واحلياة ذاا من أكرب معجزات اخللق. وكله عظيم. وكل خلق اهللا معجز
ولكن النبأ . ويسجدون هللا يف كل حني. واملالئكة يسبحون هللا ليلهم وارهم وال يفترون

له وسائل االحتفال حشداً " حتشد " و ، أمهية واضحةوتعطى له ، العظيم هنا يبرز إبرازاً
  .لتربز قيمته كلها منذ البدء

ولكنه يف ذاته حيمل كل خصائص ، جييء خلدمة الغرض الديين هنا. ."فن " وذلك 
  .ألن الدين والفن يف اإلسالم كالمها يعرب عن احلقيقة الكربى، الفن اخلالص

  !"إال إبليس " 
الذي تدل النذر كلها على ،  قلبه من هذا الوافد اجلديدإنه وحده قد أكلت الغرية

فلوال عظمة هذا الدور ما كان هذا االحتفال الذي ! عظمة دوره املقسوم له يف هذا الكون
  !يجمع املأل األعلى لتلقي أنبائه مباشرة من اهللا العلي العظيم

  " أىب واستكرب وكان من الكافرين " 
  ."زوجك اجلنة وقلنا يا آدم اسكن أنت و" 

 وفصل يف أماكن - مل جييء ذكرها بالتفصيل هنا ، لقد خلق آلدم من جنسه زوجاً
  . ولكن اإلشارة واضحة- أخرى 

  ..وقيل آلدم وزوجه اسكنا اجلنة
فهو مل خيلق . "إين جاعل يف األرض خليفة " ! واإلنسان منذ مولده خملوق لألرض

وال أن يكون ،  إرادة اهللا له أن يبقى يف اجلنةومل تكن. اليت شهدت مولده، ليبقى يف اجلنة
ومع ذلك تتاح له هذه الفرصة القصرية ليتذوق طعم اجلنة ويعلم كم . دوره النشيط فيها

وال ، إن اجلنة بالنسبة له ليست خياالً طائراً! ويعلم كم يستحق هذا النعيم. فيها من نعيم
شهدها بنفسه قبل أن يهبط إىل األرض وإمنا هي حقيقة ي. وال أمنية حائرة، شوقاً مبهماً

وسعيه ، وحنينه إليها مشاعر واضحة، لتظل ذكراها يف نفسه حية نابضة. .لدوره املقسوم
  .)٢٢٩(للعودة إليها حقيقة واقعة 

  ."وكال منها رغداً حيث شئتما " 
                                                 

  " .يف ظالل القرآن "  انظر تفسري هذه اآليات يف اجلزء األول من  )٢٢٩(
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١٧٢  
  .فهو ميسر وقريب املنال.. ."رغداً . " .النعيم كله مباح

حيتاج أن ، املخلوق العظيم الوزن يف السماواتولكن الدور الذي يهيأ له هذا 
حني تقتضي ظروف ، يستطيع أن ميتنع ا عن بعض ألوان النعيم، تكون له قوة ضابطة
فالتربية النظرية ال . وال بد من تربية هذه القدرة بالتجربة العملية. األرض ذلك االمتناع

  .إال باملمارسة الفعليةوالتدريب ال يكون . غناء فيها حىت توضع على حمك التجربة
  ."وال تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظاملني " 

ولكن يستوي أن . ذلك علمه عند اهللا؟ الشجرة" هذه " وملاذا ؟ أي شجرة هي
فإن أكال . هو تربية القوة الضابطة. فالقصد هو التدريب على االمتناع. تكون أية شجرة

من الظاملني " وكانا عندئذ . طا يف االمتحانمن هذه الشجرة فقد أخفقا يف التجربة وسق
، إذ يعزفان عن تزويد نفسيهما بالقدرة الالزمة للدور العظيم، ظاملني لنفسيهما. "

  .ويعرضان نفسيهما لدخول املعركة من غري سالح
  ."فأزهلما الشيطان عنها " 

ة ترد فمر. ويف مواضع أخرى ترد صيغة اإلغراء اليت فنت ا الشيطان آدم وزوجه
ومرة ) ٢٣٠ " ( قَالَ يا آدم هلْ أَدلُّك علَى شجرِة الْخلِْد وملٍْك ال يبلَى: "هذه الصيغة 

وقَالَ ما نهاكُما ربكُما عن هِذِه الشجرِة ِإلَّا أَنْ تكُونا ملَكَيِن أَو : " ترد يف هذه الصورة 
اِلِدينالْخ ا ِمنكُونا إذن . )٢٣١ " (تا الشيطان آدم " شهوة " إ اخللود هي اليت استزل

  .القوة والسيطرة والسلطان. ."امللك " أو شهوة . .وزوجه فأكال من الشجرة
  .."شهوة " لقد صارت هذه الشجرة . .إذن

، وهذا املخلوق العظيم الذي يتلقى املأل األعلى نبأ مولده من اهللا سبحانه مباشرة
ويزود بإمكانيات ، والذي يعد لدوره الضخم، اوات كل هذا االحتفالوحتتفل به السم

عدوه ،  حيمل نقطة ضعفه اليت يستزله منها الشيطان-على هذا كله  -إنه . .ذلك الدور
  .اللئيم الذي أكلت قلبه الغرية منه

  .يضعف إزاء الشهوات
أو ، كأو شهوة مل، أو شهوة سلطان، أو شهوة قوة، يستوي أن تكون شهوة علم

  .أو شهوة خلود، شهوة جنس
ال ميلك االمتناع عنها حني يريد . .حني تركبه فال ميلك نفسه منها" شهوة " إا 
فيقوده من خطامه يف طريق ، وعندئذ يتدخل عدوه الواقف له باملرصاد. االمتناع

                                                 
   ] .١٢٠[  سورة طه  )٢٣٠(
  ] .٢٠[  سورة األعراف  )٢٣١(
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١٧٣  
. وتهفهو مشغول بشه. دور اخلالفة عن اهللا. وعندئذ يبعد به عن الدور املعد له. الشهوات

عاجز عن توجيه وجهه إىل . عاجز عن االرتفاع عنها. عاجز عن ضبط نفسه إزاءها
  .إىل اهللا. .أعلى

  ."فأخرجهما مما كانا فيه ، فأزهلما الشيطان عنها" 
أخرجهما من مستوى الرفعة الكرمية . أخرجهما من نعيم اجلنة حسيه ومعنويه سواء

  . إشراقاليت ميارسان فيها أمجل ما يف كياما من
ليؤديا دورمها ، ولكأمنا كان ذلك هو املوعد املضروب هلما أن يهبطا إىل األرض

  : األصيل 
  ."ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني . بعضكم لبعض عدو. وقلنا اهبطوا" 

 -  من جتربته الذاتية - ليعرف اإلنسان . .ولكن مل يكن بد من التجربة قبل اهلبوط
وأنه . نقطة الضعف املركبة فيه. ليعرف أن الذي يهبط به هو شهواته. ملاذا هبط من النعيم

. أو يقتضي األمر االمتناع، حني ميتنع إذ يريد االمتناع. يرتفع حني يضبط هذه الشهوات
  ..حني ال ميلك القدرة على االمتناع. وأنه يهبط حني ال يضبط هذه الشهوة
  .وإذ يعرف ذلك تدركه رمحة اهللا

  ."ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من " 
فاهللا قد خلقه ! كال. إنه ال يهبط إىل األرض منبوذاً حمتقراً مطروداً من رمحة اهللا

وهو قد جاءها ليؤدي . ومركز خالفته وميداا هو األرض. ليؤدي دوره يف األرض
، وإمنا كان الغضب عليه للحظة الضعف اليت أصابته. املقسوم له منذ األزل، املطلوب منه

وكيف السبيل إىل ، ى يهبطـوأدرك مت، كان الرضا عنه حني عرف ميزان نفسهف
  .االرتفاع
  ."إنه هو التواب الرحيم " 
فمن تبع هداي فال خوف عليهم ، فإما يأتينكم مين هدى. قلنا اهبطوا منها مجيعاً" 

  ."والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . وال هم حيزنون
، إنه خليفة اهللا يف األرض. لقد اكتسب اإلنسان التجربة املناسبة لدوره اخلطري

واملشتمل كذلك على نقطة ضعف ينفذ منها الشيطان ، املزود بوسائل اخلالفة ومواهبها
ومن مث كانت تلك التجربة اليت تكشف له نفسه على حقيقتها . عدوه احلاقد اللئيم

وليحترس من . ويها بعد أن ملسها بنفسه حقيقة واقعةليغطي نقطة الضعف ويق. ليحترس
واملنفذ الذي يتاح له ، بعد أن ملس بنفسه قدرته على اخلديعة، العدو الواقف باملرصاد

  . الولوج منه إىل نفس اإلنسان
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١٧٤  
 جزءاً من مقومات اخلالفة يف - على مرارا - ومن مث تصبح هذه التجربة ذاا 

جزءاً من الزاد الذي يزود به ألداء . املمنوحة لإلنسان" نفسية القوة ال" جزءاً من . األرض
، الذين يشهدون يف أنفسهم ذات التجربة، وهي فوق ذلك عربة لكل بين آدم. الدور

  .والذين يعرفون قصة أبيهم آدم فيتوقون للعودة إىل اجلنة اليت أخرج منها أبوهم القدمي
  ..وهم عائدون

دور اخلالفة عن اهللا يف . يل خلقوا ألجله من األصلعائدون بعد أن ؤيدوا الدور ا
  ..األرض

  :عائدون بشرط 
  ."فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون " 

والقوة النفسية املستمدة من ، إن اهللا بعد أن زود اإلنسان بالتجربة الكاشفة
ها ما فيها من مل يتركه لنفسه وفي. مل يتركه وحده وهو يقوم بدوره على األرض، التجربة
دون أن يهديه السبيل إىل مناجزة ذلك ، ومل يتركه لعدوه الواقف له باملرصاد. ضعف
والسبيل إىل القيام باخلالفة كما ينبغي ، والسبيل لتقوية ما يف النفس من ضعف، العدو

  .خلليفة اهللا
  ..إنه ميده باهلدى

ويوجهها وجهة ، ويرفع من شأا، ميده بالدستور الذي ينظم حياته على األرض
  .اخلري

ويزوده . ميده بالنصائح والتوجيهات والتحذيرات يف كل خطوة من خطواته
وتكشف له عن ، واليت تيسر له املهمة الشاقة، باملعرفة النافعة اليت تعينه على ختطي العقبات

لو سار ا ، وما تستطيع أن تكون عليه من رفعة وعظمة واقتدار، طاقات نفسه احلقيقية
  .يف طريق اهللا. . النهج القوميعلى

فهو ناٍج . .من عمل ذا الدستور. .من سار على هذا النهج. .فمن تبع هذا اهلدى
فال خوف عليهم وال هم حيزنون " . ناٍج من عثرات الطريق. ناٍج من العدو، من املهالك

د إىل أن يعي، يعودون إليها مبوجب وعد اهللا الثابت، وموعدهم اجلنة يف آخر املطاف" 
  .النعيم املفقود من تبع هداه

وال يتوبون هللا التواب ، أما الذين يصرون على املخالفة. .أما املكذبون الكافرون
. .ويسريون يف طريق الشهوات، أما الذين يفتحون للشيطان منافذه يف نفوسهم. .الرحيم

لئك أصحاب أو" و . أما هؤالء فقد حقت عليهم عقوبة الطرد األبدي من النعيم املوعود
  ."النار هم فيها خالدون 
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١٧٥  
وما تزال تتكرر يف حياة البشر على صورة من ، بدأها آدم. .تلك قصة البشرية
  .الصور على ممر األجيال

، هو التحذير من نزغات الشيطان، والقرآن يعرضها بطبيعة احلال هلدف ديين حبت
وذلك إىل . الترهيب من العصيانوالترغيب يف الطاعة و، واحلض على اتباع هدى اهللا

، وإشعار هذا اإلنسان بقيمته يف نظام هذا الوجود، جانب بيان نظرة اإلسالم إىل اإلنسان
  .وبتكاليف هذه النظرة وهذا التكرمي، وبكرامته على اهللا سبحانه

ولكن هذا اهلدف الديين البحت تستخدم له هنا الوسائل الفنية بدالً من إلقائه 
وتستخدم يف القصة كل وسائل التشويق والعرض ، فتستخدم له القصة. موعظة مباشرة

  .اليت تستخدم يف الفن اخلالص
ناحية استمداد النظرة إىل : وتلك ذخرية فنية صاحلة لالقتداء ا من ناحيتني 

وناحية . وهي متثل حقيقته كما خلقها اهللا، اإلنسان من خالل هذه النظرة اإلهلية إليه
" فاملوعظة . " .للموعظة اليت توجه الناس إىل اخلري والكرامة والنظافةالتناول الفين 

فيؤدي هدفه أبلغ ، ميكن أن يصاغ يف قصة فنية، اخللقي املطلوب" التوجيه " أو ، املطلوبة
ودون أن يكون التوجيه أوامر ونواهي ، دون أن تظهر فيه املوعظة بصورة مباشرة، أداء
وجيعلها أبلغ وصوالً ، احلي الذي يوسع مساحتها يف احلس" الكساء " ن ـخالية م، جمردة

  .إىل أعماق النفس
الفين ينبغي أن يتيقظ هلا الفن " املوضوع " مث إن هذه القصة حتمل إحياءات شىت يف 

  .اإلسالمي وهو حياول االستفادة من القرآن يف جمال الفن
وأنه خملوق هلدف ، فاإلحياء األول أن اإلنسان كائن فذ متفرد يف خلقته ومواهبه

  .هو اخلالفة عن اهللا يف األرض، جاد
 صجاداً يف عرضه للحياة البشرية-  والفن كله -ومن مث ينبغي أن يكون القَص .  

كال ! من احلساب) الكوميدية " ( اهلزلية " أن نلغي الفنون " باجلد " وال نقصد 
  .ه بالسخرية واإلضحاكفامللهاة ميكان أن تكون جادة جداً يف املوضوع الذي تتناول
ليصبح نصائح وقواعد خلقية ، وال نقصد أن يفقد الفن نداوته وطالوته وعذوبته

  !وإرشادات
وعظم الدور الذي يقوم به ، إمنا نقصد باجلد هنا أن نؤمن جبدية احلياة وأمهيتها

 األرض وسريان قدر اهللا يف، وارتباطه بإرادة اهللا العليا، الكائن اإلنساين يف هذا الوجود
 إن اهللا ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم: " عن طريق أعماله ومشاعره وأفكاره 

إال أن نريد هذا العرض ( فال نرسم احلياة تفاهة واحنالالً وفراغاً من القيم واألهداف . ."
. .وال نرمسها ذات أهداف واطية قريبة كأهداف احليوان) عن قصد لننتقده وننفّر منه 
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١٧٦  
واالحتفال به يوم مولده ، العلوي من خلق هذا الكائن البشري" القصد " ذلك خيالف ف

  .يف املأل األعلى بكل هذا التكرمي والتفخيم واإلعالن
فامللهاة . .وال علينا بعد ذلك أن تكون الصورة اليت نعاجل ا القصة مأساة أو ملهاة 

ألا ،  البشرية وتسخر ا وهي تعرض اختالالت- كما قلنا - ميكن أن تكون جادة 
ليتبدى من وراء ذلك ما ، تتخذ السخرية واهلزل وسيلة فنية لتضخيم االختالل وإبرازه

وال علينا كذلك من . ينبغي أن تكون عليه البشرية من رفعة واستقامة وتوازن واتساق
 ن نداوة وعذوبة وطالوة فهذه كلها عنصر أصيل يف الفن الـإعطاء الفن كل ما منلك م

  .يستطيع االستغناء عنه
واإلنسان ، إمنا املهم أن حنس من خالل هذا الفن أن احلياة شيء له قيمته احلقيقية

  .كائن ذو مكانة ورفعة وقصد وأهداف
°   °   °  

  
  .وطريقة عرضها وإبرازها، يف الكائن البشري" نقطة الضعف " واإلحياء الثاين هو 

 يعرضها على أا نقطة - ون اإلسالمية  وكذلك ينبغي أن تفعل الفن- إن القرآن 
فَأَزلَّهما " . )٢٣٢ " (ولَقَد عِهدنا ِإلَى آدم ِمن قَبلُ فَنِسي ولَم نِجد لَه عزماً" . ضعف

فهذا . وهذه يف ذاا حقيقة) ٢٣٤ " (وعصى آدم ربه فَغوى) " ٢٣٣ " (الشيطَانُ عنها
. . الذي تسجد له املالئكة يضعف إزاء شهواته فيهبط إىل احلضيضاملخلوق الفذ الفريد

  .وال يرتفع إالّ حني يقدر على ضبط ما ركب يف طبيعته من شهوات
، وعن نواميس الكون الكربى، "الواقع " وعن ، والفن الصادق يف التعبري عن احلياة

ى أا نقطة ضعف ينبغي أن يعرضها عل. ينبغي أن يعرض هذه احلقيقة كما هي بال تزوير
وكذلك ،  مث استطاع أن يستعلي عليها-ن بعده بكل أبناء آدم ـ وتلم م- أملت بآدم 
  .يستطيع بنوه

إن ! أما اآلداب األوربية املنحرفة الضالة فإا تعرضها على أا مفخرة آدم وبطولة
 اليت وهي اللحظة! حلظة العصيان هي اللحظة اليت حقق فيها آدم كيانه وأصبح سيد نفسه

فإا ال ، ولتذهب إىل األبد تلك اجلنة اليت كان فيها آدم. أصبح فيها القوة املسيطرة الفعالة
بعيداً عن ، حبرية، واختياره مصريه بنفسه، تساوي شيئاً إزاء حتقيق اإلنسان لكيانه وذاتيته

  !وصاية اهللا
                                                 

  ] .١١٥[  سورة طه  )٢٣٢(
   ] .٣٦[ قرة  سورة الب )٢٣٣(
  ] .١٢١[  سورة طه  )٢٣٤(
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١٧٧  
ميمها مبا املتأثرة يف ص، كذلك تعرضها اآلداب األوربية املنقطعة عن هدى اهللا

، رسب يف كياا من أساطري اليونان القدمية اليت تصور الصراع الدائم بني البشر واآلهلة
  !الظاملني الطغاة، وتتمىن انتصار البشر على اآلهلة

فهي توحي للناس بعصيان رم واإلغراق . وهي آداب ذات إحياء خبيث ال خيفى
وحيد إلثبات الذات هو الشهوات كأمنا الطريق ال! يف الشهوات لكي حيققوا ذوام

  !وكأمنا الطاعة هللا هي انعدام الشخصية وزوال الكيان! والعصيان
  ! فجة تعيش يف مستوى األطفال- فوق ما فيها من مرض واحنراف - إا نظرة 

! ويلغي كيانه إذا أطاع، فالطفل وحده هو الذي يظن أنه يثبت وجوده حني يعصي
يعرف أن هناك طريقني ، هم احلياة يف عمقها وحقيقتهاحني يف، ولكنه حني يكرب وينضج

طريق اهلدى وطريق . طريق الطاعة وطريق العصيان: ال طريقاً واحداً إلثبات الذات 
إال ، وأن اإلنسان ال يثبت وجوده بطريق االحنراف عن اجلادة والعناد مع احلق. الضالل

فإنه جيد ، حالة الصحة واالرتفاع، أما يف حالته السوية. يف حالة الضعف واملرض واهلبوط
وحيقق كيانه . ذاته يف مستواها األعلى حني يطيع دوافع اخلري واهلدى واالستقامة والصعود

أي بقدر ما يستطيع أن . .بقدر ما يستطيع من إطاعة تلك الدوافع اخليرة املهتدية إىل اهللا
  .يضبط من شهواته ليقدر على الصعود
  .وهي احلقيقة اليت ترمز هلا قصة آدم يف القرآن. رضهذه حقيقة البشرية على األ

لتكون واقعية صادقة التعبري عن ناموس ، وهكذا ينبغي أن تعاجلها الفنون كلها
  .احلياة

حلظة تقع لبين . .حلظة العصيان هي حلظة الضعف واهلبوط ال حلظة القوة واالرتفاع
ويظل ، حلظة هبوط: قيقتها ولكنها تظل كما هي يف ح، آدم يف أية حلظة ويف كل حلظة
  .والتحول إىل طريق االرتفاع، التوجيه الواجب هو اإلفاقة منها

وإمنا البطولة ، والضعف البشري ليس هو البطولة اليت تستحق التشجيع والتسجيل
واالنطالق من ضغط ، احلقة هي حماولة البشر الدائمة للخالص من نقطة الضعف

  .الضرورات
°   °   °  

  
  !فذلك وحده حيتاج إىل كتاب، ض هنا كل القصص القرآينولن نستعر

وإمنا نكتفي ذا النموذج الذي حيمل هذا احلشد من اإلحياءات املوضوعية والفنية 
  .سواء



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

١٧٨  
، يدركه األسف وال شك، يف قصص القرآن" الفن " وحني يستمتع اإلنسان ذا 

 مما ميكن أن يسمى - احلديث  إىل ما قبيل العصر - على أن األدب العريب قد خال تقريباً 
الذي يتلونه ، مع وجود هذا الذخر الفين كله يف كتاب العرب املسلمني، قصة فنية حقيقية

إمنا ، وأنه حني وجد هذا الفن مل يستمد من هذا األصل الكبري! آناء الليل وأطراف النهار
وطرائق اآلداء ال  .كما استمد طرائق اآلداء، استمد من التصورات الغربية مادته وإحياءاته

أما التصورات واإلحياءات فقد كان استمدادها من النبع . ضري من استمدادها من هناك
وأكثر اتساقاً مع مجال الكون ومجال ، وأكمل وأمجل، األصيل أجدى علينا وعلى البشرية

  .احلياة
. إا خسارة كبرية أن العرب مل يتوجهوا إىل القرآن يستمدون منه وحيهم الفين

فنحن ، يف الشعر العريب" الطبيعة " إذا كنا ملسنا هذه اخلسارة من قبل يف ندرة فن و
يف خلو األدب العريب من القصة املستفيدة بتوجيه القرآن املوضوعي أو ، نلمسها هنا أشد

  !الفين على حد سواء
ويظل ، وكم كان هذا األدب ميلك أن يسبق اآلداب العاملية كلها يف هذا الفن

  !لو فتح بصريته لتلك الذخرية الضخمة اليت حيويها هذا الكتاب، يهمربزاً ف
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١٧٩  

  ثالثًا
  َمَشاِهد القَيامة في الُقرآن

ليس من مهنا يف هذا الكتاب أن نستعرض كل فنون التعبري الفين وال موضوعاته يف 
وإمنا خنتار فقط مناذج من املوضوعات تشري إىل تلك الثروة الفنية الضخمة وال . القرآن

 بغري - وهنا نتحدث . وقد حتدثنا من قبل عن مشاهد الطبيعة مث عن القصة. صرهاحت
ومن أكثرها . وهي من أوسع أبواب الفن فيه،  عن مشاهد القيامة يف القرآن- تطويل 

  .وروداً يف ثنايا القرآن
أحدمها عريب وهو أبو العالء املعري ، وقد استفاد من هذه املشاهد شاعران عامليان

الشاعر اإليطايل الذي عاش يف اية القرن " دانيت " واآلخر هو " لة الغفران رسا" يف 
اليت يغلب ، "الكوميديا اإلهلية " وذلك يف ، الثالث عشر امليالدي وبداية القرن الرابع عشر

وإن كانت املصادر األدبية األوربية . .على الظن أنه استمدها وتأثر فيها برسالة الغفران
  .ف اعترافاً واضحاً ذا األمرتستنكف أن تعتر

أكرب وأوسع من ، وطريقة العرض الفين من ناحية أخرى، ولكن املوضوع من ناحية
وما يزاالن يصلحان لإلحياء الفين يف شىت ، أن يقتصر عليهما هذان العمالن األدبيان

أن . .لو أرادت الفنون املختلفة من شعر وقصة ومسرحية وموسيقى وتصوير، االجتاهات
  .تخذ منهما مادة فنية خصبة رائعة اخليالت

ولكنه ذو دالالت . .يف مشاهد القيامة موضوع ديين قبل كل شيء" املوضوع " و 
فهو أصفى تصور عرفته البشرية لفكرة اجلزاء األخروي عن . .فكرية وخلقية ومجالية

اليت وصلت  ،فيه ال تقف عند حد اجلزاء" الفكرة " ولكن . أعمال البشر يف احلياة الدنيا
  .)٢٣٥" (كتاب املوتى " إىل شيء قريب منها أفكار الفراعنة يف 

إن من أبرز مسات هذه الفكرة اتصال احلياة الدنيا باآلخرة اتصاالً وثيقاً حبيث 
بال فواصل حاجزة ، أو النهاية الطبيعية احلتمية هلا، للدنيا" االمتداد " تكون اآلخرة هي 

وال بطريقة ، ة بالذات ال يعرضها القرآن باللفظ اردوهذه السم. تفصل بني هذه وتلك
 - وإمنا يستخدم لذلك وسيلة عجيبة من وسائل العرض الفين ، التجريد الذهين الفلسفي

،  تنقل احلس نقالً مباشراً من الدنيا لآلخرة بال انقطاع وال فاصل-سنذكر منوذجاً منها 

                                                 
من أرسل إىل مصر وبشر ، يعتقد البعض أن بني الرسل الذين أشار إليهم القرآن دون أن يسميهم )٢٣٥(

  .مث حتول شيء من هذا الدين إىل أساطري كما حدث يف كثري من بقاع األرض . فيها بدين اهللا
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١٨٠  
. .يف األرض وآخرها هناك يف العامل اآلخرأوهلا هنا ، حىت يقر يف النفس أا رحلة واحدة

  !ولكنها منذ البدء موحدة اهلدف موحدة االجتاه
" و " الكمايل " إذ تتناول التصور " الفلسفة " ومن مساا اليت تدخل يف باب 

،  ليس اية الرحلة فحسب-  بصورتيها من ثواب وعقاب - أن اآلخرة ، للحياة" اجلمايل 
  .ائي هلا كذلكالنه" التطور " ولكنها 

مث ختوض ، البشرية تولد يف صورا احلسية اجلسيمة على األرض" فالنفس " 
وتتطور يف أثناء هذه التجربة تطورات خمتلفة بعضها صاعد ، جتربة احلياة، التجربة الكربى
حىت إذا متت التجربة األرضية . .وبعضها يتأرجح بني الصعود واهلبوط، وبعضها هابط

وكان ، وأخذت النفس صورا النهائية الصاعدة أو اهلابطة،  قد متكان التطور كذلك
 هو التطور النهائي للحياة مبا يناسب تطور النفس وينسجم مع مساا -  بصورتيه - اجلزاء 
  .األخرية

وخاضوا جتربة احلياة حماولني أن يترفعوا وحيققوا أفضل ما يف ، فالذين آمنوا
ونزعنا ما ِفي صدوِرِهم ِمن ِغلٍّ : "  إىل أن يقال عنهم يصلون يف النهاية مثالً، إنسانيتهم

نتيجة ااهدة الطويلة لالرتفاع على ، كأمنا هذا هو التطور األخري لنفوسهم) " ٢٣٦(
نتيجة هذه ااهدة املستمرة فيقال عنهم ، وتشف نفوسهم. يف احلياة الدنيا" الغل " هذا 

كأمنا الود هو قمة اجلزاء اإلهلي هلم . ) "٢٣٧ (م الرحمن وداًسيجعلُ لَه: " يف اآلخرة 
على هذه احملاولة الدائبة يف احلياة الدنيا للوصول إىل الشفافية الطليقة من وراء قيد 

  !الضرورة الصفيق
فقد ذكرنا ، وهي ليست حسية خالصة( فإا كان القرآن يرسم للنعيم صوراً حسية 

فذلك ) يف يصل النعيم إىل قمة الشفافية الروحية والنورانية الرائقة يف املثالني السابقني ك
متطوراً يف صورته النهائية اليت اكتسبها ، يف اآلخرة هو إنسان هذه الدنيا" اإلنسان " ألن 

  .ولكنه ليس منقطعاً عن صورته األرضية متام االنقطاع، من التجربة
وال تصبح شيئاً خمالفاً هلا يف ، يااحلياة الدن" اكتمال " وذا تصبح اآلخرة هي 

وأن الذي ، هنا وهناك" هو " وحيس اإلنسان بنفسه أنه . منقطع الصلة ا، طبيعتها
وإمنا هو ذاته يف ، سيتلقى النعيم أو يذوق العذاب ليس شخصاً آخر منقطعاً وخمتلفاً عنه

  .صورته النهائية اليت تطور إليها نتيجة مسلكه يف أثناء جتربة احلياة
فإنه من الوجهة النفسية ، وبصرف النظر عن اجلانب الديين من هذه احلقيقة الكبرية

أن يكون ، ومجيل يف حد ذاته، تصور مريح للنفس، ومن الوجهة الفنية واجلمالية، البحتة
                                                 

   ] .٤٣[  سورة األعراف  )٢٣٦(
  ] . ٩٦[  سورة مرمي  )٢٣٧(
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١٨١  
ال ، امتداداً لنفس ذاا اليت ذاقت التجربة، املستقر األخري بعد التجربة املرة الكادحة الشاقة

  .مقطوع الصلة ا، يب عليهاألحد غر
يستطيع أن ينشئ منه عشرات ، وهذه املعاين كلها موضوع خصب للتصور الفين

، فضالً عن االستفادة من طريقة العرض القرآين املعجزة، الصور واألشكال واملوضوعات
  !ليبلغ التأثر فيها إىل األعماق، وهز النفس ا هزاً عنيفاً، يف إحياء هذه املشاهد

فسأكتفي بعرض هذا النموج من ،  يل أن أنشئ شيئاً جديداً يف هذا البابوليس
  !ففيه الغناء كل الغناء" مشاهد القيامة يف القرآن " كتاب 

  

  سورة األعراف
 فَالَ وأَصلَح اتقَى فَمِن آياِتي علَيكُم يقُصونَ منكُم رسلٌ يأِْتينكُم ِإما آدم بِني يا "
فوخ ِهملَيالَ عو مونَ هنزحي ،الَِّذينواْ وا كَذَّباِتنواْ ِبآيركْبتاسا وهنلَ عـَأُوِئك ابحأَص 
 ِئكـأُولَ ِبآياِتِه كَذَّب أَو كَِذبا اللِّه علَى افْترى ِممِن أَظْلَم فَمن، خاِلدونَ ِفيها هم الناِر
الُهنيم مهِصيبن ناِب مى الِْكتتِإذَا ح مهاءتا جلُنسر مهنفَّووتقَالُواْ ي نا أَيم مونَ كُنتعدِمن ت 
 قَد أُمٍم ِفي ادخلُواْ قَالَ، كَاِفِرين كَانواْ أَنهم أَنفُِسِهم علَى وشِهدواْ عنا ضلُّواْ قَالُواْ اللِّه دوِن
لَتِلكُم ِمن خن قَبم اِإلنِس الِْجناِر ِفي وا النكُلَّم لَتخةٌ دأُم تنا لَّعهتى أُختِإذَا ح 
 من ِضعفًا عذَابا فَآِتِهم أَضلُّونا ؤالءـه ربنا ُألوالَهم أُخراهم قَالَت جِميعا ِفيها اداركُواْ
 علَينا لَكُم كَانَ فَما ُألخراهم أُوالَهم وقَالَت، تعلَمونَ الَّ ِكنـولَ ِضعف ِلكُلٍّ قَالَ الناِر
 الَ عنها واستكْبرواْ ِبآياِتنا كَذَّبواْ الَِّذين ِإنَّ، تكِْسبونَ كُنتم ِبما الْعذَاب فَذُوقُواْ فَضٍل ِمن
حفَتت ملَه أَباباء ومالَ السلُونَ وخدةَ ينى الْجتح ِلجلُ يمِفي الْج ماِط سالِْخي كَذَِلكو 
، الظَّاِلِمني نجِزي وكَذَِلك غَواٍش فَوِقِهم وِمن ِمهاد جهنم من لَهم، الْمجِرِمني نجِزي
الَِّذينواْ ونِملُواْ آمعو اِلحالَ اِتالص كَلِّفا نفْسا ِإالَّ نهعسلَ وـأُوِئك ابحِة أَصنالْج مه 
 ِللِّه الْحمد وقَالُواْ اَألنهار تحِتِهم ِمن تجِري ِغلٍّ من صدوِرِهم ِفي ما ونزعنا، خاِلدونَ ِفيها
 ونودواْ ِبالْحق ربنا رسلُ جاءت لَقَد اللّه هدانا أَنْ لَوال ِلنهتِدي كُنا وما ذَاـِله هدانا الَِّذي
 قَد أَن الناِر أَصحاب الْجنِة أَصحاب ونادى، تعملُونَ كُنتم ِبما أُوِرثْتموها الْجنةُ ِتلْكُم أَن

 أَن بينهم مؤذِّنٌ فَأَذَّنَ نعم قَالُواْ حقا ربكُم وعد ما جدتمو فَهلْ حقا ربنا وعدنا ما وجدنا
 ِباآلِخرِة وهم ِعوجا ويبغونها اللِّه سِبيِل عن يصدونَ الَِّذين، الظَّاِلِمني علَى اللِّه لَّعنةُ

 أَصحاب ونادواْ ِبِسيماهم كُال يعِرفُونَ ِرجالٌ اِفاَألعر وعلَى ِحجاب وبينهما، كَاِفرونَ
 أَصحاِب ِتلْقَاء أَبصارهم صِرفَت وِإذَا، يطْمعونَ وهم يدخلُوها لَم علَيكُم سالَم أَن الْجنِة
 يعِرفُونهم ِرجاالً اَألعراِف أَصحاب ونادى، نيالظَّاِلِم الْقَوِم مع تجعلْنا الَ ربنا قَالُواْ الناِر

ماها قَالُواْ ِبِسيمى مأَغْن نكُمع كُمعما جمو مونَ كُنتكِْبرتست ،الءـأَهؤ الَِّذين متمالَ أَقْس 
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١٨٢  
مالُهني ٍة اللّهمحلُواْ ِبرخةَ ادنالَ الْج فوخ كُملَيالَ عو مونَ أَنتنزحى، تادنو ابحاِر أَصالن 

ابحِة أَصنواْ أَنْ الْجا أَِفيضنلَيع اء ِمنالْم ا أَوِمم قَكُمزر ِإنَّ قَالُواْ اللّه ا اللّهمهمرلَى حع 
الْكَاِفِرين ،ذُواْ الَِّذينخات مها ِدينوا لَهلَِعبغَ وومهتاةُ ريا الْحينالد موفَالْي ماهنسا نواْ كَمسن 

  .)٢٣٨ (" يجحدونَ ِبآياِتنا كَانواْ وما ذَاـه يوِمِهم ِلقَاء
  

°   °   °  
  

، رمبا كانت هذه أطول مشاهد القيامة وأحفلها باملناظر املتتابعة واحلوار املتنوع
،  على قصة آدم وخروجه من اجلنة بإغواء الشيطان له ولزوجهوهي جتيء يف السورة تعقيباً

وإخبارهم بأنه سريسل ، وحتذير اهللا ألبنائه أن يفتنهم الشيطان كما أخرج أبويهم من اجلنة
 مث يأخذ - على حنو ما أثبتنا يف أول اآليات املنقولة هنا - إليهم رسالً يقصون عليهم آياته 

ي يقع فيها مصداق ملا ينبئ به هؤالء الرسل ؛ وإذا فإذا الذ، يف عرض مشاهد القيامة
وفتنوا عنها كما أخرج ، الذين يطيعون الشيطان فيكذبون قد حرموا العودة إىل اجلنة

قد ردوا إىل اجلنة ونودوا من ، الشيطان أبويهم منها ؛ وإذا الذين خالفوا الشيطان فأطاعوا
فكأمنا هي أوبة املهاجرين . "تم تعلمون أن تلكم اجلنة أورثتموها مبا كن" ، املأل األعلى

  .وعودة املغتربني إىل دار النعيم
ويف هذا السياق بني القصة السابقة ومشاهد القيامة الالحقة من التناسق الفين ما 

فهي قصة تبدأ يف اجلنة على مشهد من املالئكة يوم أن خلق آدم وزوجه وأسكنا . فيه
 كما جاء يف قصة آدم يف - خرجهما من النعيم اجلنة ففتنهما الشيطان عن الطاعة وأ

فيتصل البدء ،  وتنتهي كذلك يف اجلنة على مشهد من املالئكة يف اليوم اآلخر- السورة 
حافلتني ، ويضمان بينهما فترة احلياة الدنيا فيما ال يتجاوز صفحتني من كتاب، بالنهاية
  .بدء والنهاية كل االتساقوهو يتسق يف الوسط مع ال، ومنها مشهد االحتضار، باملشاهد

فهي مصوغة يف القالب الفين الذي يتضاءل ، إا ملحمة رائعة ال ينقصها الشعر
  .وجتتمع له كل عناصر اجلمال، أمامه الشعر

  :واآلن نأخذ يف استعراض هذه امللحمة ومشاهدها العجيبة 
تضار  اح-  وهو برزخ بني الدنيا واآلخرة -ها حنن أوالء أمام مشهد االحتضار 
وقد حضرم رسل رم يتوفوم ويقبضون ، الذين افتروا على اهللا الكذب أو كذبوا بآياته

أين " ؟ أين ما كنتم تدعونَ من دون اهللا: " فدار بني هؤالء وأولئك حوار . أرواحهم
أين هي اآلن يف ؟ آهلتكم اليت اعتصمتم ا يف الدنيا وفتنتم ا عن اإلميان باخلالق األعلى

                                                 
   ] .٥١ – ٣٥[  سورة األعراف  )٢٣٨(
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١٨٣  
للحظة احلامسة اليت تسلب منكم فيها احلياة فال جتدون لكم عاصماً من املوت حيفظ ا

: " ويكون اجلواب هو اجلواب الوحيد الذي ال معدى عنه وال مغالطة فيه ؟ عليكم احلياة
أال . وهم ال يسلكون إلينا طريقاً، فنحن ال نعرف هلم مقراً، وغابوا" " ضلوا عنا : قالوا 

وما ! وال تسعفهم يف مثل هذه اللحظة احلامسة، ال تدي إليهم آهلتهمما أضيع عباداً 
" واليوم إذن ال جدال وال حمال ! أخيب آهلة ال تدي إىل عبادها يف مثل هذا األوان

  ."وشهدوا على أنفسهم أم كانوا كافرين 
ان بني  فالزم- فإذا انتهى مشهد االحتضار فنحن أمام أمام املشهد التايل له يف النار 

 " -! وكأمنا يؤخذ أولئك احملتضرون من الدار إىل النار، االحتضار والبعث يطوى هنا طيا
انضموا إىل " ي النار ـي أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس فـادخلوا ف: قال 

و الذي أخرج آدم ـأليس إبليس هو الذي عصى ربه وه، ن اجلن واإلنسـزمالئكم م
فليدخلوا مجيعاً سابقني ؟ ن أبنائهـو الذي أغوى العصاة مـوه، من اجلنة وزوجه

  .ي نار اجلحيمـوالحقني ف
وميلي متبوعها ، ولقد كانت هذه األمم يف الدنيا من الوالء حبيث يتبع آخرها أوهلا

كلما : " وكيف يكون التنابز فيها ، فلننظر اليوم كيف تكون األحقاد بينها، لتابعها
حىت إذا " ! فما أبأسها من عاقبة تلك اليت يلعن فيها األخ أخاه. "دخلت أمة لعنت أختها 

بدأ اخلصام ، واجتمع قاصيهم بدانيهم، وتالحق آخرهم بأوهلم" اداركوا فيها مجيعاً 
. "فآم عذاباً ضعفاً من النار ، ربنا هؤالء أضلّونا: قالت أخراهم ألوالهم : " واجلدال 

يتهم ، ف املشهد عن األصفياء وهم متناكرون أعداءوهكذا تبدأ املهزلة األليمة ويتكَش
الذي كانوا من قبل " ربنا "من . شر اجلزاء" ربنا " ويطلب له من ، بعضهم بعضا

فيكون اجلواب طمأنة للداعني باستجابة ! وهم اليوم يتوجهون إليه بالدعاء، ينكرونه
" عف ولكن ال تعلمون لكٍل ض: قال : " ولكنها طمأنة ساخرة واستجابة أليمة ، الدعاء

وكأمنا مشت املدعو عليهم . .!فأنتم وهم ستنالون هذا الضعف الذي تطلبون، فاطمئنوا
لستم : فإذا هم يتوجهون إليهم بالشماتة يقولون ، بالداعني حينما مسعوا جواب الدعاء

: وقالت أوالهم ألخراهم : " فكلنا فيه سواء ، ولسنا أوالكم بالعذاب، بأفضل منا فتنجوا
  ."فذوقوا العذاب مبا كنتم تكسبون ، فما كان لكم علينا من فضل

ليتبعه تقرير وتوكيد هلذا املصري الذي لن ، وذا ينتهي ذلك اجلانب الساخر األليم
 " -  وذلك قبل عرض اجلانب اآلخر الذي يصور املؤمنني يف جنات النعيم - يتبدل أبداً 

ال تفتح هلم أبواب السماء وال يدخلون اجلنة  ،واستكربوا عنها، إن الذين كذبوا بآياتنا
. ودونك فقف خبيالك ما تشاء أمام هذا املشهد العجيب. " حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط
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فحني جتد ذلك احلبل الغليظ يلج يف ) ٢٣٩(! مشهد احلبل الغليظ جتاه ثقب اإلبرة الصغري

وأن يدخلوا إىل ، ؤالء املكذبنيأبواب السماء هل فانتظر حينئذ أن تفتح، هذا الثقب الصغري
 فهم يف النار اليت تداركوا -  وإىل أن يلج اجلمل يف سم اخلياط - أما اآلن ! جنات النعيم

هلم من جهنم : " وإليك صورم فيها . "وكذلك جنزي ارمني " فيها مجيعاً وتالعنوا 
وما هو ممهد وال  - يدعون للسخرية مهاداً ، فالنار فراش هلم" مهاد ومن فوقهم غواٍش 

  ."وكذلك جنزي الظاملني " .  والنار غطاء هلم يغشاهم من فوقهم- لني وال مريح 
؟ ما بال هؤالء" والذين آمنوا وعملوا الصاحلات : " واآلن فانظر إىل اجلانب اآلخر 

فقد أورثوها جزاء ما عصوا ، أصحاا ومالكها" أولئك أصحاب اجلنة فيها خالدون " 
  .أخرج أبويهم من اجلنةالشيطان الذي 

وإذا كان أولئك الكافرون املكذبون يتالعنون يف النار ويتخاصمون وتغلي يف 
فإن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يف ، صدورهم األحقاد بعد أن كانوا أصفياء أولياء

" ونزعنا ما يف صدورهم من غل : " اجلنة إخوان متصافون يرف عليهم السالم والوالء 
" جتري من حتتهم األار " أولئك يصطلون النار من فوقهم ومن حتتهم فهؤالء وإذا كان 

: وقالوا " وإذا كان أولئك يشتغلون بالتنابز واخلصام فهؤالء يشتغلون باحلمد واالعتراف 
لقد جاءت رسل ربنا باحلق . وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، احلمد هللا الذي هدانا هلذا

زيادة يف اإليالم " فذوقوا العذاب مبا كنتم تكسبون : " ك ينادون وإذا كان أولئ. "
أن تلكم اجلنة أورثتموها مبا كنتم : ونودوا : "ء ينادون بالتأهيل والتكرمي فهؤال، والتحقري
  ."تعملون

لقد استقر أصحاب . مث يستمر العرض فإذا حنن أمام مشهد الحق للمشهد السابق
أن " وإذا األولون ينادون اآلخرين من هناك .  النار يف الناراجلنة يف اجلنة واستقر أصحاب
 ويف هذا السؤال من - " ؟ فهل وجدمت ما وعد ربكم حقاً، قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً

! ولكنه سؤال، فاملؤمنون على ثقة من حتقق الوعيد كتحقق الوعد سواء، التهكم املر ما فيه
وعندئذ ينتهي . ت ال جمال لنكران أو حمالحي" ! نعم: "  وجييء اجلواب من هناك - 

  ."أن لعنة اهللا على الظاملني : فأذن مؤذن بينهم " اجلدل ويغلق احلوار 
 فإذا مشهد -  ساحة العرض الفسيحة - مث يتوجه النظر إىل جانب من الساحة 

يفرز فيها " نقطة مرور " وكأمنا هي ، الفاصلة بني اجلن والنار" األعراف " مشهد ، آخر
وعليها رجال يعرفون هؤالء . ويوجه كل إىل مستقره هنا أو هناك، هل اجلنة وأهل النارأ

                                                 
ولكن الذي يدرس طريقة التصوير يف . بعض املفسرين يفسر اجلمل هنا بأنه احليوان املعروف " )٢٣٩(

كما يلحظ ، يلحظ التنافر بني اجلمل واإلبرة، القرآن وتناسق أجزاء اللوحة ووحدة اجلو يف املنظر
واالستحالة .  ثقب اإلبرة الذي يدخل منه اخليط الدقيقالنتاسق إذا كان اجلمل هو احلبل الغليظ أمام

  " .ولكن املعىن يتحقق والصورة تتناسق ذا التفسري األخري ، متوافرة يف املعنيني



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

١٨٥  
ويشيعون كال منهم مبا يستحق من . فيوجهوم إىل حيث هم ذاهبون، وهؤالء بسيماهم
  ..!حتقري أو تكرمي

ويتوجهون إىل أهل النار ، وهؤالء هم يتوجهون إىل أهل اجلنة بالترحيب والسالم
إم ؟ انظروا أين هم اآلن" ؟ أهؤالء الذين أقسمتم ال يناهلم اهللا برمحة" واإليالم بالتبكيت 

  !يف اجلنة يتلقون السالم
: " وأخرياً ها حنن أوالء نسمع صوتاً آتياً من النار ملؤه الرجاء والذلة واالستجداء 

وها ! " اهللا أن أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم: ونادى أصحاب النار أصحاب اجلنة 
إن : قالوا : " فإذا هو املعذرة والتذكري ، حنن أوالء نتلفت إىل اجلانب اآلخر ننتظر اجلواب

  !"اهللا حرمهما على الكافرين 
وحني ينتهي االستعراض الكبري على هذا النحو املؤثر جييء التعقيب متناسقاً مع 

 من تكذيب آيات اهللا اليت جاء وحتذيراً، تذكرياً ذا اليوم الذي مرت مشاهده: االبتداء 
فما تأويلها إال وقوعها على النحو الذي . ا الرسل إىل بين آدم انتظاراً لتأويل هذه اآليات

يوم يأيت تأويله يقول ؟ هل ينظرون إال تأويله: " وحينئذ ال فسحة وال شفيع . عرضت به
اء فيشفعوا لنا أو نرد فهل لنا من شفع، قد جاءت رسل ربنا باحلق: الذين نسوه من قبل 

  .)٢٤٠(! "قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ؟ فنعمل غري الذي كنا نعمل
  

°   °   °  
  

واستعراض تلك األلوان ، واآلن وقد انتهينا من استعراض هذه املشاهد اخلالبة
الثراء حنس مدى ، اليت استعرضناها على سبيل املثال ال احلصر، الثالثة من الفن يف القرآن

، يف مجيع أغراضه، ومدى ما ميكن أن يستوحيه الفن منه، واالمتالء يف هذا الكتاب املعجز
ال ينعزل ، وإن كان الدين مبفهومه اإلسالمي القرآين، وحدها" الدينية " ال يف األغراض 

  .عن احلياة ألنه يشمل كل احلياة
ورصيد ، تيحاء الدائموجمال لالس، إا ثروة ال تنفد يف كل منحى من مناحي الفن

ويقود البشرية دائماً حنو النور . .لفن إنساين رفيع سامق حيمل كل خصائص الفن اجلمالية
  .والكمال

                                                 
  . من الطبعة الرابعة ٩٢ – ٨٦ص " مشاهد القيامة يف القرآن  "  )٢٤٠(
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١٨٦  

 
 شيء مل -  يف صورته املتكاملة اليت استعرضنا أسسها من قبل -األدب اإلسالمي 

  !يوجد بعد يف اإلنتاج البشري
، تنبئ بأنه قد ولد بالفعل، في وجود بواكري متفرقة من هذا األدبولكن هذا ال ين

  .وأنه يف طريقه إىل التكامل والنضوج
  ..وهذا وحده شيء ليس بالقليل

يستطيع ، وإىل داللتها على النضج املقبل، فحني يطمئن اإلنسان إىل هذه البواكري
 فتعطي -خرى كذلك  والفنون األ- أن يتطلع إىل اليوم الذي يتكامل فيه هذا األدب 

وإن كانت قد وفقت إىل حملات ، اإلنسانية كلها ذلك القبس املشرق الذي مل تد إليه بعد
منه بني احلني واحلني ؛ وتعطيها ذلك الطعم املتكامل الذي افتقدته منذ مولدها ومل تصل 

" ين القبس الكو: " وإن كانت قد ذاقت بعض نكهاته متفرقة هنا وهناك ، إليه يف متامه
الذي يعرب عن كل وجود " الطعم اإلنساين " و . .الذي يعرب عن معىن الوجود كله

  .اإلنسان
  !فنانني. .واألمر يف حاجة إىل مسلمني

ويتلقون احلياة كلها حبس ، مسلمني يعيشون اإلسالم يف حسهم حقيقة واقعة
ذه احلقيقة يعربون عن ه، فنانني يف ذات الوقت، ومن خالل التصور اإلسالمي، إسالمي

تتحقق فيها شروط الفن ومقاييس اجلمال ، الواقعة يف حسهم بصورة مجيلة موحية
  .التعبريي

  .والعنصران الزمان معاً يف ذات الوقت
فليس يكفي أن يكون اإلنسان مسلماً لكي ينشئ فناً إسالمياً تتحقق فيه شروط 

  .الفن
ليصل إىل التعبري عن الفن  -  أي فنان - وليس يكفي بطبيعة احلال أن يكون فناناً 

  .اإلسالمي
°   °   °  

  
  ..اإلسالم وحده ال يكفي إلنشاء فن إسالمي
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١٨٧  
" أفكاراً " أن ينشئ ، فقد يستطيع مسلم صادق اإلميان وهب املقدرة على التعبري

" وقد يستطيع أن . .أو كلها مجيعاً. أو اإلنسان. أو احلياة. أو الكون. إسالمية عن اهللا
  .ته وجتاربه اإلسالمية صوراً فلسفية ومفاهيم عامة عن اإلسالممن حيا" جيرد 

  ..وهذا كله إنتاج له وزنه وال شك يف عامل الفكر وعامل الفلسفة وعامل التجريد
  ..ولكنه إنتاج ال صلة له بالفن

" كاليت تعىن ا " مفاهيم جمردة " وال " فلسفة " وال " فكرة " فالفن ليس 
  . امليادينالفكرية يف شىت" البحوث 

االنفعال . باألشياء واألشخاص واألحداث" االنفعال الذايت اخلاص " وإمنا هو 
" و ، وتنفعل به يف أعماقها، الذي تتلقاه كل نفس مفردة على طريقتها اخلاصة يف التلقي

مث خترج من هذه املعاناة املشتبكة بوشائج ، معاناة كاملة بكل جزئياته وتفصيالته" تعانيه 
املختلطة برصيدها اخلاص من املشاعر والتجارب ، النافذة إىل حناياها ودروا ،النفس

حيمل ، معني" بإفراز " أو ، خترج منها بتجربة شعورية معينة. .واالجتاهات وامليول
اآلخرين يف صورة مجيلة " نفوس " وحيب صاحبه أن ينقله إىل ، السمات الذاتية لصاحبه
  .يتوافر هلا التأثري واإلمتاع

للواقع من خالل ذلك االنفعال الذايت اخلاص باألشياء واألشخاص " رؤية " والفن 
 ال فلسفياً - تفسرياً شعورياً ، هلذا الواقع يف ذلك الضوء اخلاص" تفسري " و ، واألحداث

  .وللماضي كذلك بنفس الشروط، وللمجهول، للمستقبل " رؤيا "  كما أنه هو - فكرياً 
" إنسان " أي ،  ينبغي أن يصدر عن فنان مسلم-   من مث- والفن اإلسالمي 

، تكيفت نفسه ذلك التكيف اخلاص الذي يعطيها حساسية شعورية جتاه الكون واحلياة
وزود بالقدرة على مجال التعبري ؛ وهو يف الوقت ذاته إنسان يتلقى ، والواقع مبعناه الكبري

مث ، يها من خالل هذا التصوروينفعل ا ويعان، احلياة كلها من خالل التصور اإلسالمي
  .يف صورة مجيلة موحية، يقص علينا هذه التجربة اخلاصة اليت عاناها

 والذي - لسبب من األسباب - وهذا هو الذي مل يتيسر من قبل يف األدب العريب 
وأنه يف طريقه إىل التكامل ، توجد منه اليوم بواكري متفرقة تنبئ بأنه قد ولد بالفعل

  .والنضوج
  ! ليس وقفاً على املسلمني وحدهم من الفنانني-  ذا املعىن - ولكنه 

 - جيد الطريق أمامه ميسراً - بطبيعة إسالمه - ) ٢٤١(صحيح أن املسلم احلق 
وينفعل باألشياء ،  ألنه يعيش املفاهيم اإلسالمية بالفعل- حني يوهب املوهبة الفنية 

                                                 
  " .هل حنن مسلمون ؟ : " انظر يف شرح مفهوم اإلسالم كتاب  )٢٤١(
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بل ، ول منه وال افتعالدون جهد مبذ، واألشخاص واألحداث من خالل هذه املفاهيم

  !دون قصد واٍع منه إىل هذا االنفعال
 أن املسلم وحده هو الذي تتسع نفسه للتصور - من ناحية أخرى - وصحيح 
وألن ، ألن هذا التصور هو املقتضى الطبيعي املباشر حلقيقة إسالمه، اإلسالمي الكامل

أسلم نفسه هللا على طريقة اإلنسان ال يصل إىل هذا التصور الكامل الشامل حىت يكون قد 
  .اإلسالم ومبفهوم اإلسالم

هو تصور ، اإلسالمي للكون واحلياة واإلنسان" الفين " ومع ذلك فإن التصور 
، من حيث هو إنسان" اإلنسان " ألنه خياطب ، مفتوح للبشرية كلها. .كوين إنساين

يتجاوب مع أن " إنسان " ومن مث يستطيع أي . ويلتقي معه كذلك من حيث هو إنسان
 مبقدار ما تطيق نفسه هذا التلقي وذلك التجاوب -ويتلقى احلياة من خالله ، هذا التصور

  . فيلتقي مع الفن اإلسالمي بذلك املقدار- 
األدب اإلسالمي " بواكري " ومن أجل ذلك مل نقصر النماذج اليت أخذناها من 

ألا تلتقي ،  فنانني غري مسلمنيبل اخترنا إىل جانبها مناذج من، على املسلمني من الفنانني
وتصلح بذلك أن تسري مع املنهج ،  مع التصور اإلسالمي- التقاء جزئياً على األقل - 

  .اإلسالمي للفن يف هذه احلدود
 ال يلتقي - رائع يف كثري من األحيان -مث يبقى لدينا وراء ذلك نتاج عاملي ضخم 

  ؟وما رأينا فيه؟ فما موقفنا منه. مي للفنونوال يسري مع املنهج اإلسال، بالتصور اإلسالمي
ولن منتنع عن قراءته ودراسته واالستمتاع مبا فيه ، إننا لن ننبذه كله بطبيعة احلال

 بكل ما فيه من مجال - وأنه ! على أن يظل يف مفهومنا أنه مجال جزئي. .من مجال جزئي
ينبغي ان ينشأ عليها الفن  يقوم ابتداء على قاعدة أدىن وأصغر من القاعدة اليت -وروعة 
  . الذي يشمل كل الوجود وكل اإلنسان، الشامل املتكامل. .الكوين اإلنساين. .اإلسالمي

وال ، ال حيمل مسات معينة تقربه من املنهج اإلسالمي" حمايداً " وسنجد كذلك فناً 
  .حيمل كذلك مسات تصطدم ذا املنهج وتسري منه يف اجتاه مضاد

  ..الفنون كذلك لون من اجلمالوقد يكون يف هذه 
  ! من روائع الفن- على وجه التأكيد - ولكنها لن تكون 

،  حيمل بالضرورة تصوراً معيناً للكون واحلياة واإلنسان-بطبيعته " الكبري " فالفن 
ومن مث يتحدد مكانه تلقائياً من . وارتباطاا باهللا خالق اجلميع، وارتباطات بعضها ببعض

وإما أن يتعارض معه ، إما أن يلتقي معه التقاء كامالً أو جزئياً: مي منهج الفن اإلسال
  .ويصادمه
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وإن كنا كذلك ال نسقطها من " احملايدة " ولذلك ال حنفل كثرياً ذه الفنون 

  !احلساب
األدب اإلسالمي تنري " بواكري "  يف ذكر بعض األمثلة من - بعد - ونأخذ 

  !الطريق
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  ِمن الِشْعر: أوًال 
  محمد إقبال) ١(
  .وله يف عامل الفلسفة والفكر إنتاج ليس بالقليل. .إقبال فيلسوف مسلم مفكر

  ..ولكنه كذلك شاعر
وتلمس بصورة واضحة أنه يصوغ ، ويف غري قليل من شعره ميتزج الشعر بالفلسفة

ولكنه حىت عندئذ ال يعطيك جتربة !  يف شعر- أو باألحرى جتاربه الفلسفية - أفكاره 
يف شعوره وانفعل ا وجدانه وجاشت ا " عاناها " وإمنا يعطيك جترية ، هنيةفلسفية ذ

 كما يصنع يف األحوال -ومل يعرب عنها بالنثر ، فعرب عنها يف نسق منغم موزون، نفسه
  . ألا ليست جتربة ذهنية يعبر عنها بالنثر- األخرى 

الفكر ومن قيد حترر من جفاف . . شعراً خالصاً-  إىل جانب ذلك - مث إن له 
  .وانطلق يف خفة وطالقة يعرب عن حرارة الوجدان. .الذهن

وإن شاب هذا التصور أحياناً أخالط ، وهو يف معظم حاالته يعرب عن تصور مسلم
ن التصور املستقيم ـخترج به قليالً أو كثرياً ع، من تصورات صوفية هندية وغري هندية

  . لإلسالم
هو ، وأشد ما تنفعل به نفسه كذلك، مية الصافيةوأشد ما يروعه من الفكرة اإلسال

  .احلركة احلية يف كل شيء يف هذا الوجود. ."احلركة احلية " 
كل شيء . ال يف احلياة وال يف غري األحياء، إنه ال يوجد شيء ساكن على اإلطالق

والطاقة " طاقة " ألنه . وكل شيء يقتحم السكون لكي يوجد. وكل شيء متحرك. حي
وقد خرج بذلك عن ، د أراد املوتـوإن أراد شيء لنفسه السكون فق. لسكونال تطيق ا
  !الناموس

" هو ، وشيء آخر من الفكرة اإلسالمية الصافية يروعه كذلك وتنفعل به نفسه
  ."النفس اإلنسانية 
.  طاقة كونية ضخمة تتمثل فيها كل طاقات الوجود-  يف حس إقبال - اإلنسان 

 وذلك معىن أن اإلنسان خليفة اهللا يف -  القدرة اخلالقة قبس من. إا قبس من النور
وذلك حني . .وأقدر ما يف الوجود كله، وهو بذلك أمثن ما يف الوجود كله. األرض

حبيث تستمد من قوة . ."النفس " أو . فهكذا خلقت الروح اإلنسانية. يستمد من اهللا
  . فاعلةوتصبح طاقة كونية مريدة" تشتعل " فتشرق و ، األزل واألبد
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  !مسألة حيوية جداً بالنسبة إلقبال" االشتعال " و 

  !إنه ال يطيق أن يتصور احلياة إال اشتعاالً يف صورة من صور االشتعال
ألنه يتصوره كافراً حبقيقة ، إنه لينفر من كل شيء خامد أو ميت أو غري مشتعل

  !احلياة وحقيقة الوجود
وإمنا هو يعيش . .مل الفلسفة والفكرولكنه ال يتصور ذلك كله حقائق جمردة يف عا

ويكتب ، كما قلنا معاناة شعورية حقيقية" يعانيها " و ، هذه املشاعر يف داخل نفسه
  ..الشعر من خالل هذه املعاناة

وهي تكافح ، وال ريب أن حياته يف الفترة املضطربة اجلياشة من تاريخ اهلند
ويناضلون ليثبتوا وجودهم ،  من املظاملواملسلمون فيها يعانون ألواناً كثرية، االستعمار

يف وجدام الرغبة القوية يف أن جيدوا ألنفسهم كياناً " تشتعل " و ، وحيققوا كيام الذايت
ال ريب يف أن هذا كله ميكن أن يكون قد شكَّل نفسه هذا . .مستقالً واضح الوجود

يف " كيان الفاعل املريد ال" و " االشتعال " و " احلركة احلية " وجعل ، التشكيل اخلاص
  .نظره هي حقيقة الوجود
 حقائق إسالمية دائمة بصرف النظر عن هذه - من جانب آخر - ولكن هذه كلها 

ومل تتملك العقيدة اإلسالمية نفساً . .الفترة بعينها من حياة الشاعر أو البيئة اليت عاش فيها
هكذا منذ حممد . .لة مريدةمن النفوس يف أي وقت إال استحالت فيها إىل حركة حية فاع

بن عبد اهللا ًا هكذا يف حقيقتها. .إىل اليوم وغداا تصل القلب باهللا . ألوأل
  !"يشتعل " و . .فيتحرك. .وبالكون

 وهو -  بصرف النظر عن ظروفه اخلاصة - ومن هنا فإقبال يف هذه املشاعر مسلم 
ية تلتقي مع الفطرة اإلنسانية ألن العقيدة اإلسالم، كذلك مسلم يف هذه الظروف اخلاصة

  .وتكيفها يف كل حالة مبقتضى حقيقة اإلسالم، يف مجيع حاالا ومجيع ظروفها
رسالة املشرق ( أو ) ٢٤٢(من ديوان بيام مشرق ، وهذان منوذجان من شعر إقبال

إىل جانب املعاين األخرى الكثرية اليت ، تتجلى فيها هذه املعاين واضحة شديدة الوضوح) 
  : ا شعر إقبال يفيض

  
  :منظومة يف رباعيات " شقائق الطور " من قصيدة طويلة عنواا 

  
   أرى الذرات يف شوق الظهور        ! وكم ذا يف الوجود من احلبور- ٢٠

                                                 
  .ترمجة املرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام   )٢٤٢(
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١٩٢  
  السرور  من  للحياة فيبسم                       زهر  برعوم ويصدع غصنه

 
°   °   °  

  
   احلياة  قلق  حملة   أَِنلِْني  خلق                  قبل من فراشة  تقول- ٢١

  احلياة   حرق ليلة  أَِذقِْني                      ولكن  سحراً  فَاذْره رمادي
  

°   °   °  
  

   جهول يا نفْسك سر  وجتهل             جتول   أفالٍك بسر   أراك- ٢٤
 هالنخيل   قرارتك  من تلينب                  إليك عيناً - كالنواة - فوج  

  
°   °   °  

  
  احلياة جرس  عندها ضعيف            إليها تركن ال  الشطآن  دع- ٦٠

  توايت نصٍب يف اخللد حياة                   موجاً فيه البحر صارع عليك
  

°   °   °  
  

  نار  فيه    فؤاد   بطينتنا               كبار مهم صدرنا يف  ثوت- ٨٤
  شرار  زجاجتنا   يف  مقيم                   أضاءت فينا اليت خلمرمن ا

  
°   °   °  

  
  واملساء    صباحك   يقلّبه           وحنت   إلزميل كون   لنا-  ١٠١
   القضاء   مبربده  يسويه                     يكمل  مل  تراٍب من  مثال
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١٩٣  
   احلقيقة  قليب  يا  فيه  جماز          ِكم  بكل احلياة رمز  ترى-  ١٠٨
   اخلليقة  مشس  إىل عني  له                  ولكن  ينمو   مظلم بترب

  
°   °   °  

  
   حب نور فيه الورد  وكاس   يضيء على املروج وكل سهٍب-  ١٠٩
   قلب لكل   السراج فحرقته             ليل ظلمات الورى تغشى وما

  
°   °   °  

  
   أتاين  أجلى  إذا فزع   فال       وروح  جثمان   سر  بقليب-  ١١٢
  جناين  يف  كون  ألف فباٍق                كون عيين  عن  غاب فإما

  
°   °   °  

  
  خلَِد الغصون  وريح الورد يف     يقني يف أعرف الزهر  مزاج-  ١١٤
   اللحون ماتمقا  هلا عرفت                  أين   األطيار إىل  وحببين

  
°   °   °  

  
١٢٦  -ويفىن يبقى ما رهن هو  وال     باألنفاس حييا القلب ما  أِفق  
   يبقى فالقلب مضى نفَس  فإن          ِحماماً ترهب ال األوهام أخا

  
°   °   °  

  
  زادي جعلت  ومن شرر احلياة   النوادي  كل  بنغميت  أثرت-  ١٣٩
  فؤادي يف عقلي عيار جعلت             ولكن عقلي من القلب أضاء
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  ؟ بانتساب  وفخر   أإسالم       عتايب امسع السجايا طفل  أيا- ٨٢
   الصحاب  هجر  فإن جزاءها          عرب  باألنساب   تعتز فإن

  
°   °   °  

  
   منونا غصن ومن مرج ويف               أأفغان وتاتار وترك- ٨٣

  زهونا  واحد فينا   ربيع                    لون  تفريق حرام بيننا
  

°   °   °  
  

  وأفغان ترد ترك طني إىل         أسري تزال ال  رأيتك-  ١٦١
  بعد للهند أو  وللتوران                وريح  بشر بال لون أنا

  
جودها فو. "بالوجود " يعرب عن فرحة الكائنات  ) ٢٠رقم ( ففي الرباعية األوىل 

وأن تظِْهر وجودها يف عامل " توجد " وهي تواقة ألن . ذاته يثري يف كياا الفرحة والسرور
وتكافح يف سبيل ذلك مبا هو مرصود يف كياا . العيان بعد إذ هي طاقة يف طي الكتمان

ليظهر إىل . .يشقه شقاً. .غصنه" يصدع " فربعم الزهر . "الفاعلية " و " اإلرادة " من 
  .للحياة والوجود. .يبتسم من السرور، ويف اللحظة اليت يوجد فيها بالفعل. .وجودال

إنه . .إنه القَلَق: يعرب عن طريقة إحساسه باحلياة ومعناها  ) ٢١( ويف رباعية 
اليت ينشأ من حركتها يف ، من ناحية" املتحركة " احلياة ! هذه هي احلياة احلقة. .احلُرق

وعدم الركون أو ،  عن الرغبة الدائمة يف جديد من صور احلياةالنفس هذا القلق املعرب
" املشتعلة " واحلياة ! السكون إىل وضع واحد من أوضاع احلياة مهما كان مجيالً يف ذاته

. اليت تصل املشاعر فيها إىل درجة التوهج واالشتعال من قوا واندفاعها، من ناحية أخرى
أو " العمر " حبيث ال يساوي ، ياة وأمنية األحياءوهذا القلق وهذه احلرق هي خالصة احل

متتلئ . ."متتلئ " إمنا املهم أن ، فليس املهم أن تطول احلياة ومتتد. .شيئاً جبانبها" الزمن " 
  .كل احلياة" جوهرها " تساوي يف ! ولو ليلة واحدة أو حملة واحدة. .باحلياة وباحلرق
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١٩٥  
وإال فَقَد سحره . يف صورة فلسفية مبلورةوهذا املعىن اجلميل ال يقدمه لنا الشاعر 

اليت تعرب ، هي الفراشة التواقة للحياة، حية" نفس " وإمنا يقدمه لنا من خالل ، كله ومجاله
  .وطريقة إحساسها باحلياة، يف ذات الوقت عن نفسه هو
اليت يقول فيها  ) ٦٠(  الرباعية -  يف صورة تعبريية أخرى - وقريب من هذا املعىن 

وإمنا ! ألن احلياة هناك خامدة ليس فيها معاناة! احلياة ضعيف عند الشطآن" رس ج" إن 
  ..حياة اخللد تواتى عن طريق التعب والنصب والصراع واالقتحام

يسخر من اإلنسان الذي يبحث جاهداً يف أسرار الفلك  ) ٢٤( ويف الرباعية 
وأنه لو . أو منبت احلياة" حلياة ا" وأنه هو ،  وهو جيهل سر ذاته-  أو الظاهرية - اخلارجية 

منشئة " تدبر طاقات ذاته وعرف حقيقتها الستطاع أن جيعل منها قوة نامية حية متحركة 
  .ألنه يكمن فيها سر احلياة. ."

اليت يقول فيها إن الطينة البشرية  ) ٨٤(  رباعية -  يف صورة أخرى - وقريب منه 
هذه النار " شرر " وأن . لبشري حياتهتشتمل على نار مقدسة هي اليت تضيء للكائن ا

  .مقيم ال يربح الكيان البشري
" ويف هاتني الرباعيتني نلمح ما سبق أن أشرنا إليه من غرام الشاعر باحلياة 

  .من ناحية أخرى" املشتعلة " ، من ناحية" املتحركة 
إنه ليس . "بالقضاء "  عن شعوره -  يف صورة فنية - يعرب  ) ١٠١( ويف رباعية 

وإمنا الكيان . إنه ليس شيئاً يرتل بالبشر بال ضرورة. إنه ليس بال غاية. بط عشواءخ
 يقلّبه - ) أو مل يكتمل نضجه بتعبري آخر (  كتمثال من تراب مل يكتمل تكوينه - البشري 

ليسوي فيه قطعة هنا أو ، تداول النهار والليل كما يقلب النحات التمثال باإلزميل واملربد
  !حىت يكتمل التمثال وينضج الكيان. .كحيفر قطعة هنا

وإن كان يتناول ، ومرة أخرى مل يقل لنا الشاعر هذا املعىن يف صورة فلسفية مبلورة
وإمنا يصوره يف صورة فنية تشغل مساحة يف احلس واخليال ، معىن من املعاين الفلسفية

  .والوجدان
. . مجيل رائق صاٍفالنور. .نرى غرام الشاعر بالنور ) ١٠٩، ١٠٨( ويف رباعييت 

ومع ذلك فهو حيب النور على طريقته اخلاصة يف تلقي احلياة كلها . ."احلب " إنه نور 
" مرحياً "  ضياء حاملاً ناعساً هادئاً -  كما يراه غريه من الناس - إنه النور ليس . .واألحياء
رض املظلم فالنبات ينمو يف باطن األ! "حرق " إنه ! "اشتعال " إنه ! كال! !لألعصاب

ولكن الشاعر يلتقطها هنا من خالل ! علمية" وتلك حقيقة . "الشمس " ولكنه يتطلع إىل 
وهو . .فالذي يلفته فيها أن النور املشرق احلار املشتعل هو أصل احلياة، مزاجه اخلاص

أو هو إثارة . ."االحتراق " واألصل فيه هو . .الذي تقبسه الكائنات وتوزعه إشراقاً وحباً
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ومن مث ال يوجد ظالم يف الكون حىت يف الليل حني تغيب الشمس املادية . ."حلرق ا" 

يضيء ، باٍق يف الليل، وهو احلرق واالحتراق، ألن األصل يف النور ويف احلياة، امللموسة
  !للقلوب كالسراج
. .يعرب عن حبه للطبيعة بكل كائناا من زهور وورود وأطيار  )١١٤( ويف رباعية 

 هي اليت -بلغة الصوفية " الباطنة "  وهي املعرفة -فاملعرفة . "يعرفها " ة ألنه كلها مجيل
  .وهي اليت متزج بني أرواح الكائنات فتلتقي كلها على احلب، تنشئ احلب

فليس اجلسد هو . يعرب عن حقيقة احلياة يف نظره ) ١٢٦، ١١٢( ويف رباعييت 
ومن مث فلن .  والروح باقية وإن فين اجلسم..وإمنا هي الروح. .الذي يقرر احلياة أو املوت

وإذا كان املوت سيحرمه كوناً واحداً هو الذي . فهو باق من بعد املوت. يرهب املوت
  .ففي قلبه ألف كون لن يفقدها ألا حية معه يف قلبه احلي، تراه عيناه

 " إنه يثري بنغمته. يف نفس إقبال" اجليشان " صورة من صور  ) ١٣٩( ويف رباعية 
فلن يكون حيا يف نظر نفسه حىت حيدث دوياً يف كل ! هكذا على االتساع. النوادي" كل 
املشتعلة " واحلياة " املتحركة " مرة أخرى ميزج بني احلياة ! احلياة" شرر " وزاده هو ! ناد
  !ال وجود بال حركة واشتعال. إما عنده مستا الوجود. ."

نادراً ، من هذه الرباعية ذاا ينشئ معىن جديداًولكنه يف الشطرين الثالث والرابع 
بني طاقتني من . التوازن بني القلب والعقل. ."التوازن " إنه ! يف اندفاعات إقبال اجلياشة

ولكن عقله مع ذلك يستمد توازننه من . إن قلبه يستمد الضياء من عقله. طاقات احلياة
  !اإلسالم" توازن " ليكون متمشياً مع ، مشاعر إقبال" تتزن " وهكذا . فؤاده أي من قلبه

فهي تعرب ، وقد غرينا ترتيبها لتجيء متجاورة ) ١٦١، ٨٣، ٨٢( أما رباعيات 
إنه ينفر نفوراً شديداً من تقسيم املسلمني إىل . .اإلسالمية" اإلنسانية " عن نزعة إقبال 

قوم الفرقة بينهم وال جيوز أن ت، إمنا هم مجيعاً مسلمون. إخل. .عرب وأفغان وتتار وترك
وال يفوتنا هنا أن ( وزهوا يف ربيع واحد ، ويف مرج واحد، وهم مجيعاً من غصن واحد

نلتفت إىل تعبريه بالطبيعة احلية وبالربيع عن معىن من املعاين التجريدية وهو األخوة يف 
صل الكبري مث ينتهي يف الرباعية األخرية إىل األخوة يف البشرية عامة وهي األ) اإلسالم 

والذي ينبغي أن يرتد إليه البشر كلهم يف عالقات ، الذي تلتقي فيه األخوات مجيعاً
أسر الطني . .فهذا التعصب لون من األسر. .قبل أن يتعصبوا لقوميام، بعضهم ببعض

  !الذي يأسر الروح
°   °   °  
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  ادــخييم فوق الرىب والوه                عــهلم فإن سحاب الربي
   ل وادـادل يف كـوشدو العن

  اديـا يف ـودراجه والقط
  على حافة النهر جذلَى شوادي

  وك يناديـشقيق وورد ضح
 سرح فَكادـذا املـفَطَرر  

  ادـ خييم فوق الرىب والوه                 عــهلم فإن سحاب الربي
  

 
  اره والورودـل أزهـ قواف                  هلم فملء الرىب والسهول

  ع على كل عودـنسيم الربي
  ري إبداعها يف النشيدـوللط

  )٢٤٣(ومزقت اجليب محر اخلدود 
  جىن احلسن ناشئ زهر نضيد

  م جديدــداع غــوللعشق إب
  اره والورودـل أزهـقواف                  هلم فملء الرىب والسهول

  
 

   النسيمملء) ٢٤٤(وصوت الصالصل     صفري البالبل ملء اجلواء
  رج يف جوفة كاحلميمـدم امل
  !داً صامتاً ال يرميـا قاعـفي

                                                 
  . شقائق النعمان  )٢٤٣(
 . الصلصل الفاختة أو ظائر يشبهها  )٢٤٤(
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  دع الصمت واترك وقار احلليم
  ومخر املعاين اشربن يا سقيم

  مـديـن النـر بورٍد وغـتدث
  وصوت الصالصل ملء النسيم             صفري البالبل ملء اجلواء

  
 
  مالوانظر إىل صفحات اجل        دع الدور واطلب فسيح الرباري

  اللـعلى حافة املاء دون م
  اء زاللـرق مـل ترقـتأم

  وحدق إىل نرجس ذي دالل
  الـبنيات نيسان ذات اختي

  ا كالآليلـاً هلـوقبل عيون
  وانظر إىل صفحات اجلمال        دِع الدور واطلب فسيح الرباري

  
 

  ان اِخللَقـأيا غافالً عن عي         اـر ـرية فانظـوعني البص
  ي حلقـفشقيق بدا حلَقاً 
  د علقـبأعطافه هلب ق

  د فيه ذات حرقـعلى كب
  بلوح ندى من دموع الفلق

  )٢٤٥(فحدق إىل أجنم يف شفق 
   أيا غافالً عن عيان اِخللَق           اـر ـرية فانظـوعني البص

  
 

  مبا أضمرت مهج الكائنات           ِهـثرى املرج صرح يف هيِج
                                                 

  ) .املترجم (  يشبه الندى على الشقيق باألجنم يف الشفق  )٢٤٥(



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

١٩٩  
  فناء الصفات وكون الصفات

   أبدت الذات من جلواتوما
  وما خلَته من معاين احلياة
  وما خلَته من معاين املمات

  اتـفليس له ها هنا من ثب
  مبا أضمرت مهج الكائنات            هـثرى املرج صرح يف هيج

  
°   °   °  

  
  ..هذا هو الربيع! إنه مهرجان حافل باحلياة

هار والورود والنسيم السحاب والعنادل والدراج والقطا وشقائق النعمان واألز
كلها مشتركة يف . .واألرض واملاء والسماء. .والرىب والسهول والرباري. .والطري املنشدة

  !املهرجان الصاخب املغرد الزائط املتحرك املتفتح للحياة
السحاب : ويلمسها يف الكائنات كلها . .إنه قلب شاعر يتفتح للحياة يف الربيع

والطيور املغردة مبختلف ، ألزاهري املتفتحة من كل لونوا، املخيم فوق الرىب والوهاد
  !!واملرج الذي يغلي دمه كاحلميم، والثرى املصرح مبا يف جوفه، األحلان

وتنفعل ا ، والشعراء كلهم تلفتهم وال شك ظاهرة انبثاق احلياة يف الربيع وتفتحها
شاعر صادق ولكن لكل . .ويتصل ضمريهم بضمري الكون، مشاعرهم انفعاالً خاصاً

  ..الربيع واالنفعال به واالتصال مبعاين احلياة فيه" تلقي " طريقته اخلاصة يف 
هو إقبال الذي رأيناه يشرح نفسه يف القصيدة ، املتفتح للربيع، وإقبال الشاعر

  .يف تلك الرباعيات" فلسفة حياته " وهو يسجل ، السابقة
  !هي احلياة. .واحلياة املشتعلة. .احلياة املتحركة

موسيقى دافئة متحركة حية ) وإن كانت مترمجة ( املوسيقى يف املقطوعة كلها 
  !ولكن تلفت احلس تعبريات معينة حتمل طابع إقبال. .نابضة

. الزهر الناشئ" جيين " واحلسن . اجليب" متزق ) " شقائق النعمان ( فحمر اخلدود 
) ! مشتعل طبعاً( عطافها هلب  شقائق النعمان قد علق بأ- !  وهذا ألصق بطبيعة إقبال- مث 

  !"كاحلميم " يف جوفه " يغلي " واملرج دمه ! "حرق " وكبده ذات 



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

٢٠٠  
 ويف املقطوعة السادسة يثوب الشاعر من رحلته الواسعة يف هذا املهرجان احلي

. .آماد املكان وآماد احلس وآماد املشاعر. .املتحرك املتوفز الواسع األرجاء الفسيح اآلماد
  ..وفيته اهلادئةيئوب إىل ص

  ؟ولكن أهدوء هو
بعد هذه الرحلة الواسعة اليت أشبعت حسه ومألت . . كالثمل-  فيما يبدو يل - إنه 

  . .إىل حد االمتالء. ."شبعان " ألنه . .نعم. .إنه أهدأ نبضاً. .مشاعره حىت أعماقها
صرح مبا يف مهج . . إن الثرى قد صرح مبا يف جوفه- كاملخدور -إنه يقول لك 

 من عالئم احلياة وعالئم -  يف ظاهر احلس -فقال لك إن ما خييل إليك . .لكائناتا
  !!واحلقيقة هي احلياة. .هناك يف األعماق. .إمنا احلقيقة هناك. .املوت ليس هو احلقيقة

  

 عمر األميري )٢(

يف تعبريه عذوبة تعرب ، رقيق العاطفة. .عمر اء الدين األمريي شاعر سوري مسلم
 يف هذا اتمع اجلاهلي املنحرف الذي تشتبك حياته - وهو حياول .  روحهعن عذوبة

ال يف .  حياول أن يعيش مسلماً بقدر ما تطيق روحه- وتصطدم مفاهيمه مبفاهيمه ، حبياته
ثورة حتتدم يف ! ولكن يف ثورة هادئة تناسب طبيعته، كثورة إقبال" مشتعلة " ثورة جاحمة 
  !ني تصل إىل التعبريولكنها دأ ح، داخل املشاعر

أودعه جمموعة من أشعاره يتوجه ا . ."مع اهللا " وقد أخرج قبل عام ديواناً مساه 
وإشراق ، وهدوء وقلق، من رضاء وثورة: يتوجه ا يف خمتلف حاالت نفسه . .إىل اهللا
ورغبة حارة إىل ، كلها ترانيم إىل اهللا وابتهاالت. .ورفرفة روحية وتوقد جسدي، وظلمة
 حىت حاالت الضعف -ألنه يف مجيع حاالته ،  أالّ يتخلى عنه يف أية حالة من حاالتهاهللا

  .متطلع إىل محاه،  متشبث بأستار اهللا- واهلبوط 
. وقد اخترنا له منوذجني من هذا الديوان يف حالتني خمتلفتني من حاالت نفسه

 يتجه يف -ة  أو باألحرى وقدة حسي-إحدامها أزمة فكرية واألخرى أزمة عاطفية 
  .كلتيهما إىل اهللا
صراع ضد الثقلة واهلبوط والقيد والضرورة القاهرة والتيه . .دائم" صراع " إنه يف 
  .واالنطالق يف عامل النور، وحماولة دائمة للتخلص من هذه الثقلة. .واالحنراف

  .."بشرية " حماولة 
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٢٠١  
 حياول أن حيقق - وهو بشر مسلم - ولكنه . .ال افتعال فيه وال تصنع. .فهو بشر

  ..والتطلع الدائم إىل اهللا، فيكون هذا الصراع الدائم، اإلسالم يف ذات نفسه
  !هي اإلسالم. .وهذه احملاولة الدائمة

  
 

  فكرت يف آالمي الناميه
   وأحالميه أماينّ ويف

  ويف طريق الغيب أشتفّه
  ويف جماهيل الغد الغافيه
  ومث يف احلرية ساحت بيه

   أفكاريه اناألكو عوالَم
  بإبداعها فصحت مأخوذاً

   واعيه  هادية وسريها
  يقضي خالّقُها حاشاه أن

كيرنابيه  ذرة فيها ت  
  

ويف أحالمه اليت ، إنه الفكر يف آالمه املتزايدة. .هذا هو الشاعر يواجه أزمته الفكرية
د اهول ويف الغ، ويف الغيب الذي يتطلع إليه فال يكشف شيئاً من أستاره. .ال تتحق
ملاذا خيتفي الغد يف أستار الغيب وال ينكشف ؟ ملاذا يتأمل؟ ملاذا. .فتتملكه احلرية. .احملذور

  ؟ملاذا يقضي حياته معذباً ذا التطلع الذي ال ينتهي؟ ملاذا ال تتحقق األحالم؟ شيء منه
  ..ويف حريته تسبح به أفكاره يف امللكوت
ريته ال تتحول إىل تيه ينفصل فيه عن فح. .إا إحدى عالئم الصفاء يف روحه

وإمنا خترج به . وإىل شرود ال يهتدي فيه إىل معلم من معامل الطريق، الكون وعن اهللا
  .فتسيح به عوامل األكوان. روحه من سجن ذاته الذي أغلقته احلرية النابتة يف ضمريه

فما .  بني روحه وروح الكون الكبري-  الفطري -عندئذ يقع التجاوب . .وعندئذ
  .لقاء بني أخوين حبيبني. تكاد الروح الصافية تتطلع إىل الكون حىت حيدث هذا اللقاء

فهكذا الروح الصافية حني تلتقي ! يفتح بصريته عليه! إىل اهللا. .مث ينقله هذا اللقاء
  .وتطمئن إليه. .فتتطلع إىل خالقها، ال بد أن تدي من حريا. .بروح الكون الكبري
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٢٠٢  
الطمأنينة إىل أن اهللا خلق هذ االكون املبدع . .طمأنينة يف اية املطافإا ال. نعم

تائهة منقطعة ، ذه الذرة البشرية نابية وحدهاـلن يترك ه، املنسق املوزون املترابط
  ..الصالت

  ..وهي طمأنينة اإلميان
قصة " وإمنا هي . مبلورة" جتريدية " يف صورة " املفهوم " ولكنه مل يقدم لنا هذا 

  !ولذلك تدخل يف عداد الفنون. .قصة شعورية وجدانية حية نابضة. ."
وهو يقف أمام ، مثالً" ألبري كامو " وحني نضع هذه التجربة الروحية جتاه جتربة 

وجيد نفسه غريباً يف هذا الكون ال تربطه به ، ال يفصح له بشيء، الكون فيجده أخرس
ندرك الفرق ، هذه التجربة أمام تلكحني نضع . .وحيس بالضياع والعدم والضآلة، صلة

الفرق بني ، عند بعض روادها" الوجودية " املميز الواضح بني نظرة اإلسالم ونظرة 
والتجربة ذاا يف احلس املسلم املهتدي إىل فطرة ، التجربة يف احلس املضلَّل الشارد

  .واملهتدي إىل اهللا. .الكون
°   °   °  

 
، ثائر الشباب، هائج النفس، ستيقظ بعد منتصف ليلة عرفةوا. .كان يف كراتشي

  .وكان قد تعرض يف تلك األمسية إىل إغراء كثري
  .ذكر إقامته على التقوى يف باريس وهو طالب

  .يف مثل هذه الليلة منذ عام مضى، وذكر مواقفه يف احلج
  ...وذكر ما تعرض له قبل ساعات
  .أنشأ القصيدة التالية، مأوأوار الظ، ويف غمرة احلرية وسوار النفس

  " :وعاد يراود الكرى ، هدأت نفسه بعض الشيء، وملا كاد ينبلج الصباح
  كيف أجنو يا خالقي من شباب
  عارم عاصف التوثب ضاري

  جسمي ذرات  بكل مستبد
  األوطار   كوامن مستفز

  ثار جهالً، كبته كلما ربت
  عقلي وأعيا وقاري وختطى
   ما كبحت هواه ، ،فأنا منه



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

٢٠٣  
   واستعار  وحدة يف مجوح

   وإنه مستقر ،كيف أجنو 
  )٢٤٦(ويف صميِم جنَاري ، يف كياين

  لوثتين هو من طينيت اليت
   األقدار  فريسة ورمتين

   الصدى لفحيح إنه رجعة
  كفار غاشٍم الذات الهب

  قدمياً الكبري أيب حتدى قد
   األبرار  عامل من فرماه

°   °   °  
  

  وفؤادي ،مقليت آه يا ويح
  واصطباري وعزيت ائيوإب

  سهاداً مرت الطوال والليايل
   املدرار ودمعي ،وعنادا 

  يف حلكة الليل نفسي وجهادي
   املغوار وعزمي، وذيادي 
  صحايب كيد ضروب وغاليب

  بدحرهم وانتصاري واعتزازي
  لدايت  وقد ترامى ،وثبايت 

  وفخاري ،بعفيت  واعتدادي
°   °   °  

  
  ديار يف وقفيت ويح آه يا
  ديار من  ترا  اهللاقدس

                                                 
  .األصل :  النجار  )٢٤٦(



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

٢٠٤  
  خضت هول السماء سعياً إليها

  البحار إثر  البحار وطويت
  وعلوت النجوم يف صخب األنواء

   بالنضار  العنا مر أشرى ..
  رباها   حللت  وقد فكأين
   األوضار من خالص جوهر

  الترب نفسي نِقيت من طبيعة
  روضة املختار حني حلَّت يف

   فكأني   أنواره  غمرتين
  األنوار عناصر من عنصر

   والبيت يشرق حويل-وكأين 
  -شامخ اد يف سنا األسحار 
  ذاب ِجرمي يف ماء زمزم حىت
  خلتين طرت من خالل إزاري

  الروح يب معامل أرضي جاوز
   داري  والعوامل فالسماوات
  روحي مسارح يف واملفاهيم

   قرار ذات غري واملساحات
  الح سجوداً) ٢٤٧(فقيامي يف اِحلجر 

  األقمار مع سبح، وسجودي
  هدوء مريح، وانطالقي أسعى

  سياحة يف الرباري، ووقويف
  سكون، وضجيج احلجيج حويل

األحجار   جأرة  وبسمعي  
°   °   °  

                                                 
  . حجر إمساعيل عليه السالم يف البيت احلرام  )٢٤٧(
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٢٠٥  
  
   وجالدي  مهيت يا ويح آه

  إن نبا يب عن الفالح اقتداري
  طاح وزري مثله يف أبيوم
  ؟ أوزاري  جمدداً أتردى

  شبايبكيف أجنو يا خالقي من 
  كاد يدين دماري قد وشبايب
  نفسي  سويتين وأهلمت أنت

   والِفجار التقى من خطتيها
   لظاها  حبرٍب  منهما وأنا

  يف ضلوعي يشوى ويف أفكاري
  نفسي أُدسى أن قط أَرم مل

  !كيف أرضى للنفس ذل الصغار
  عصري إغواء كُِفيت ولو أين
   األشرار   خلقه  وأحابيل
ِبيتأمري  وجهة اراختي وح   
  قراري  واستقر  لتساميت
  تزكت الشرود نفسي ولكانت

   تيار يف  كالعود  أين غري
°   °   °  

  
  كيف أجنو يا خالقي كيف أجنو

   إساري  ألزمتين واملقادير
   سبيالً خلقت  ملن فتخري

  ذاك اختياري فإن ،نرتضيها
  بنور  إليك   نازع إنين
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  للنور يف العوامل باري، منك
   بأمسائك عليك مقسم ناوأ

  جبار ومن ، راحٍم من.. 
   خالياه  دعتك مبن ال تفَرطْ

  والنهار ليله يف، داركاً .. 
°   °   °  

  
  رب ساٍر والسحب قد لفت النجم

   القفار  عرب فحار السارون.. 
   خطاه فاستبان، سفر الفجر

   إبصار  بال  اهتدت فرآها
  

إا سورة جسد ملتهبة ! قصائد الديوان" أعنف " هذه القصيدة الطويلة رمبا كانت 
يف ليلة عاصفة تكاد خترج به عن صوابه وضوابطه ، يتلظى ا كيانه وال يطيق كبتها

يثري فيه ، وعجزه عن كبحه، ويثري هذا اللظى. .بعد تعرضه لفتنة جائحة. .وكواحبه
  .اً ال يكاد يطاقوجتعل الصراع مراً عنيف، تزيد من اضطراب نفسه، أشجاناً وذكريات

إنه يف سورة اجلسد اجلاحمة يتذكر شبابه الذي قضاه يف باريس حتوم حوله املغريات 
بينما ، ويتشبث بنقاء أخالقه ونظافة مشاعره، ولكنه يعزف عنها ويغالبها، من كل جانب

 أو غري راغبني، غري قادرين على مقاومة الفتنة املغرية، إخوانه يتهاوون يف مهاوي الرذيلة
  !يف املقاومة

ويتذكر أنه يف مثل تلك الليلة من عام مضى كان يف احلرم املقدس يتطهر من 
  ..وتطري مع النور السماوي الذي يغمر األرواح، األوزار وتعلو روحه وتشرق

أو تشتد حدة الصراع بني نوازع الفتنة ، يتذكر هذا وذلك فتزداد ثورته على نفسه
اليت أوقعت من قبل أباه الكبري آدم . .غلب على ثقلة الطنيالطاغية والرغبة يف التطهر والت

، يدفع ا عن نفسه خواطر الفتنة، ويظل ليلته يف هذه الذكريات. .وجرته إىل املعصية
أالّ يدعه ، فيتطلع إىل اهللا يف حرقة وهلفة. .وهي ذاا تزيد من الصراع الدائر يف داخل ذاته

وتكون نفسه ، ويف النهاية ينبلج الفجر! لليل والنهاروهو يدعوه ا. .وأالّ يفرط فيه، يهوي
  .ويطمئن إىل اهللا. .قد هدأت شيئاً من اهلدوء
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٢٠٧  
خطوة خطوة وخاطراً . .تلك قصة الصراع املرير اليت يقصها لنا الشاعر يف قصيدته

  .منذ بدء السورة إىل حلظة اهلدوء واالطمئنان. .خاطراً
  !؟ فيهاالنفسية" مالحمه " ولكن ماذا جند من 

  !وهلذا داللته بال ريب! "ضراعة ثائر " وإمنا مساها ! إنه أوالً مل يسمها ثورة
مدفوعاً بوقعه يف نفسه ،  متأثراً ذا الصراع املرير- دون شك - مث هو قد كتبها 

أي معىن وقف عنده أطول وقفة دون . .ولكن. .مستجاشاً بلذعه يف ضمريه، وهو يكتب
  ؟الم املتأججة يف شعورهوهو يعرب عن اآل، أن يشعر

  !...إا ذكريات احلج والطواف حول املسجد احلرام
  !يسرد هذه الذكريات" هدوء " ويف 

 هي ثلث - فهذه املقطوعة بذاا اليت يذكر فيها مشاعر احلج وأثرها يف نفسه 
فتكون سبحة روحية هادئة رضية ال صلة هلا ،  ميكن أن تعزل وحدها- القصيدة تقريباً 

  !رة والصراعبالثو
  !يهرب به الشاعر من حدة الصراع، ال شعوري" مهرب " ولكنها هنا يف القصيدة 

  ؟ما هي أمنيته يف اية القصيدة. .مث
  ولو أين كفيت إغواء عصري

  األشرار  خلقه  لـوأحابي
  وجهة أمري  اختيار وحبيت
  !واستقر قراري . .لتساميت

يتمىن يف قرارة نفسه لو ! ق به صدرهولكنه نافر منه ضي! نعم. .إنه خيوض الصراع
  !فيتسامى ويستقر. .أنه قد كُِفي املثريات واألحابيل واالحنراف

تطبع شعره كله حىت يف ، الرضية العذبة اليت تفيض ا روح الشاعر" الوداعة " إا 
  !أشد ساعات الثورة واجلموح واالنفالت
  !وهي الوجه املقابل متاماً إلقبال

  !والصراع الدائم واالشتعال" احلرق " و " القلق " منية احلياة هي فهناك تكون أ
  ..وهنا أمنية احلياة هي اهلدوء املطمئن الوادع اللطيف

  !ويسعهما الفن اإلسالمي، ولكنهما وجهان يسعهما اإلسالم معاً
وال يسعى لطبعها كلها بطابع واحد ، فاإلسالم ال يلغي الفوارق الذاتية للنفوس

إنه حريص على إبقاء السمات الذاتية للناس ما دامت ال تصادم مفاهيمه ! كال! مكرور
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٢٠٨  
أما السمات النافرة أو املنحرفة فهو يروضها ويعدهلا حىت . وقواعده وشروطه للحياة

  !ويتركها هناك. .تستقيم على النهج
كان ميكن أن ينحرفا كالمها عن . .وطبع األمريي الوادع. .وطبع إقبال اجلامح

  !اإلسالم
ورغبة يف ! كان ميكن أن ينقلب عند إقبال إىل رغبة يف الصراع من أجل الصراع

  .أي قيد. .االنفالت من القيد
  !وكان ميكن أن ينقلب عند األمريي إىل هروب من الصراع

  .يعصم كالً منهما من ذلك االحنراف" اإلسالم " ولكن 
ا يف احلياة حركة يريد للناس أن يتحركو. .فيتحول صراع إقبال إىل صراع هادف

 ولكن عن طريق االلتقاء مع - ال عن طريق املعصية والشر - وأن يثبتوا ذوام ، حية خيرة
  .ناموس احلياة األكرب ومع ناموس الوجود

ولكن مع عزمية وإصرار على ، وتتحول وداعة األمريي إىل مساحة روحية عذبة
  ..مكافحة الشر وصراع االحنراف
ومها . .فيسعهما الفن اإلسالمي، يسعهما اإلسالم، وبذلك يكونان مسلمني

  !وجهان متقابالن

  طاغور) ٣(
  !طاغور ليس مسلماً بطبيعة احلال

  ..والطابع اهلندوكي واضح فيه شديد الوضوح
احلب للحياة كلها . .واحلب الفياض، والصفاء الروحي، السماحة العذبة

  !واملودة واإلخاءفناء احملبة . .والفناء يف الوجود األكرب. .ولألحياء
  !كذلك السلبية. .و

. .فلطف روحه وصفاء سريرته وشعوره الفياض باحلب! إا يف طاغور سلبية عذبة
  !يضفي على هذه السلبية عذوبة. .وإعطاؤه نفسه كلها لكل شيء وكل إنسان

وال ترى أن . ال حتب الصراع وال تطيقه!  سلبية- رغم ذلك -ولكنها ما تزال 
  ..قاوم بغري احلب واملودة اليت تغلبه يف النهاية وتستميله إىل جانب اخلريالشر ميكن أن ي

فهو ، وحني ال يتحقق. .!حلم مجيل ال يتحقق يف كل حالة وال يف أكثر احلاالت
وال يدفعه إىل ، ولكنه ال يعزف به عن سلبية طبعه. .يثري يف نفس الشاعر األسى واحلزن

  !عامل الصراعمعاناة احلياة الدافقة املشتعلة يف 



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

٢٠٩  
  ! ال يلتقي مع املنهج اإلسالمي- يف هذا - وهو 

  !ولكنه مع ذلك ال خيرج متاماً من دائرته
نقط التقاء جزئية . .فهناك نقط التقاء كثرية بني طاغور وبني املنهج اإلسالمي

 يف - حبيث يذكر معه ، ولكنها تكفي إلجياد روابط املودة بينه وبني هذا املنهج، كلها
  ! االلتقاءحدود هذا

  .يلتقي معه يف شعور املودة واحلب حنو الوجود الكبري واحلياة واألحياء
  .واحلب اجلميل لإلنسانية.. 

واالنفالت من ثقلة ، ويلتقي معه يف دعوته الدائمة للسماحة واخلري بني الناس
  ..واالنطالق إىل عامل الطالقة والنور، الضرورة

  !ودور اإلنسان يف هذه احلياة، ا للحياةوإن اختلفا بعد ذلك يف طريقة تصورمه
  

 
  .والسوق اليت على شاطئ النهر ما تزال. اليوم مل خيتم بعد

  .وآخر درامهي قد ضاع، لقد خفت أن يكون يومي قد تبدد
  ..ألن حظي مل يسلبين كل شيء، إين ما زلت أملك شيئاً. ال يا أخي. ال. ولكن

  
°   °   °  

  .بيع والشراءاآلن انتهى ال
  .لقد مجعت حصيليت من الطرفني

  .واآلن حان وقت عوديت إىل البيت
  ؟أفتطلب ضريبتك، أيها احلارس، ولكن

  .فإن حظي مل يسلبين كل شيء، ألين ما زلت أملك شيئاً. ال ختف يا أخي
  

°   °   °  
  

  .إن سكون الريح ينذر بالعاصفة
  .وإن السحب املتجهمة يف الغرب ال تبشر باخلري
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  .واملاء الساكن ينتظر الريح

  .أما أنا فأهرول ألعرب النهر قبل أن يدركين الليل
  ؟أفتريد أن تطلب أجرك، ولكن يا صاحب املعرب

  .فإن حظي مل يسلبين كل شيء، إين ما زلت أملك شيئاً، أجل يا أخي
  

°   °   °  
  

  .ويف ظالل الشجرة على جانب الطريق تربع الشحاذ
  ! وجهي ويف عينيه رجاء وحياءإنه حيدق يف! وا أسفاه

  . غين مبا رحبت يف يومي-  يف ظنه - إنين 
  .فإن حظي مل يسلبين كل شيء، إين ما زلت أملك شيئاً، أجل يا أخي

  
°   °   °  

  
  .وتألق احلباحب بني أوراق الشجر، وأقفر الطريق، لقد اشتد ظالم الليل

  ؟من عساك تكون يا من تتبعين يف خطوات متلصصة صامتة
  .إنك تريد أن تسرق مين كل أرباحي، لقد عرفت، آه

  !لن أخيب ظنك
  .فإن حظي مل يسلبين كل شيء، ألين ما زلت أملك شيئاً

  
°   °   °  

  
  .وصلت املرتل عند منتصف الليل بيدين فارغتني
  .ويف عينيك شوق، وأنت لدى الباب تنتظرين يف يقظة وصمت

  .يدفعك حب تواق، وكعصفورة وجلة طرت إىل صدري
ي مل خيدعين ويسلبين كل ـفإن حظ. إن شيئاً كثرياً مل يزل باقياً معي. آه يا إهلي

  .شيء
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يسع الكون بعطفه ، إا رحلة إىل السوق ولكنها رحلة يف قلٍب ودود عطوف
حىت مع اللص قاطع ، ويتجاوب جتاوب املودة مع كل شيء وكل شخص فيه، ومساحته
  !الطريق

فهي مساحة مجيلة وال ! املنهج اإلسالمي ونقط االفتراقوهنا تبدو نقط االلتقاء مع 
قد تعجبك حلظة وأنت حامل ! "بشرية " ولكنك تلمح فيها مع ذلك مشاعر غري . شك

  !الكامل لإلنسان" اإلطار " ولكنها ال متأل . .تسبح يف امللكوت
  :وهذه قصيدة أخرى لطاغور 

  ..إن الطائر األصفر يغين على الفنن فريقص قليب فرحاً
  .وهذا هو سر سرورنا مجيعاً، نسكن معاً يف قرية واحدة

  .جييء محالها املدلالن لريعيا يف ظل أشجار حديقيت
  .وإذا ما ضال طريقهما يف حقل شعريي أمحلهما بني ذراعي

  .وامسي يعرفه اجلميع" أجنانا " ويسمون رنا " خاجنانا " اسم قريتنا 
  ."راجنانا " أما امسها هي فهو 

  
°   °   °  

  ..ويفصلنا حقل واحد
  .فالنحل الذي يتجمع يف حديقتنا يذهب ليبحث عن الرحيق يف حديقتهم

  .وأزهارهم اليت تتساقط يف النهر يدفعها التيار إىل حيث نستحم
  .اجلافة جتلب من حقوهلم إىل سوقنا" الكسم " وسالل أزهار 

  رفه اجلميع ،وامسي يع" أجنانا " ويسمون رنا " خاجنانا " اسم قريتنا 
  ."راجنانا  "أما امسها هي فهو 

  
°   °   °  

  
  ."املاجنو " إن الطريق الذي يؤدي إىل مرتهلا يعبق يف أيام الربيع برائحة أزهار 

  .عندما ينضج بذر كتام ويكون صاحلاً للجمع يزهر القنب يف حقولنا
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  .والنجوم اليت تبتسم لكوخهم تبعث لنا بنفس النظرة املتأللئة

  ."الكادام " مطار اليت متأل أحواضهم تنعش عندنا غابات واأل
  ، وامسي يعرفه اجلميع" أجنانا " ويسمون رنا " خاجنانا " اسم قريتنا 

  ."راجنانا " أما امسها فهو 
  

إنسان يعيش . "إنسان " تعرب عن عواطف . إا قطعة غزل لطيفة شفيفة عذبة
شاعر احلس الغليظة املتلمظة إىل متاع احلس وال مب، ال جبسده، بروحه يف هذه العاطفة

وعامل ، وفيها تلك الرفرفة املشعة اليت تنقل اإلنسان من عامل األرض احملدود! القريب
  .إىل الطالقة والبشاشة يف الكون الواسع الرحاب، الضرورة

ال تنفصل فيه عاطفة القلب عن ، ولكنها وجود متكامل، حب" حلظة " إا 
بل ، ووشائج املودة والقرىب ال تصل قلبه بقلب حبيبته فحسب، الكبرياإلحساس بالكون 

  .تصل قلبه بالوجود كله يف ذات الوقت بال تعارض وال انفصال
  !ومن هنا تلتقي كلها مبنهج اإلسالم

  

  ُسكينة بنت احلسني )٤(
  

  يف أمور تكون أو ال تكون                  سهرت أعني ونامت عيون
  س سيكفيك يف غد ما يكون   ـ ـ      كان باألمإن رباً كفاك ما 

  
؛ وقد كانت ) ٢٤٨(هذان بيتان منسوبان لسكينة بنت احلسني رضي اهللا عنهما 

  .ومتنح كياا كله هللا، متصوفة تعيش من خالل التسليم املطلق هللا
ومنوذج يف ، تاريخ حياا النفسية كلها! ولكنهما تاريخ حياة. .ومها بيتان فردان

  !وجتاه اهللا، وجتاه القدر،  ذاته للمشاعر اإلسالمية جتاه احلياةالوقت
تكون " من أمور . .إن كثرياً من الناس يقضون حيام يف التوجس من الغد اجلهول

ويصل هذا التوجس عند كثري من الناس إىل حد القلق املدمر الذي . "ال تكون " أو " 

                                                 
والذي يعنينا من هذه . ويقال إما ألحد املتصوفني، تني لسكينةمل أمتكن من حتقيق نسبة البي )٢٤٨(

 .النماذج هنا هو موضوعها بصرف النظر عن قائلها 
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وماذا إذا مل ؟ وماذا إذا كان؟  يكونهل يكون كذا أم ال. يتلف املشاعر ويفسد احلياة

، يببدون طاقتهم يف القلق والتوجس، ويقضون احلياة يف هذه الفروض والتوقعات؟ يكن
وال احلقائق الواقعية يواجهوا مبا تتطلبه من ، وهم ال ميلكون اليقني الذي يستندون إليه

  .إعداد
 عن - من جتربتها اخلاصة -تنهاهم ، املسلمة الصادقة اإلميان، والشاعرة املتصوفة

،  حبقائق-  من هذه التجربة اخلاصة -وتنهاهم . هذا القلق املفسد للحياة املدمر لألعصاب
  .تلقّاها قلبها الكبري يف سياحته إىل اهللا

ماذا ؟ فماذا يصنع أولئك الذين ال تنام عيوم من التوجس والقلق واالضطراب
هل خيفف القلق والتوجس من وقع القدر يف  !هل يغريون شيئاً منه؟ يصنعون بقدر اهللا
  ؟حيام وأعصام

. متوكلني عليه، مسلّمني أمرهم إليه، مطمئنني إىل اهللا، وأولئك الذين تنام أعينهم
  ؟هل يضرهم االطمئنان؟ هل يهلكهم التسليم؟ كيف تصنع احلياة م

هلا يف ويعيشون احلياة وال طعم ، فأولئك يدمرون أعصام! إنه العكس! كال
وإن كان ال يغري شيئاً من ، بينما التسليم هللا. .ويبددون طاقتهم يف ال شيء، نفوسهم

فال تتهاوى النفس يف مهاوي اليأس وال تذهب ! فهو يغري طعمها يف النفس، أحداث القدر
  !حسرات

وهذا اإلنسان الذي يتوجس اليوم من الغد اهول فيفرق وجيزع ويضطرب أما 
أو ليس اهللا هو الذي كفاه ما ؟ كيف جنا منها وعاش؟ حداث وأحداثواجهته باألمس أ

أفال يدع له كذلك ما يكون من أمر الغد فيكفيه إياه كما كفاه ما كان ؟ باألمسكان 
  ؟باألمس

ويعيش يف رحابة متطلعاً إىل . .يسلّم األمور كلها هللا. .إنه هكذا احلس املسلم
  .توجس القلق بأمنه وطمأنينته يف احلياةفال يذهب ال، ويطمئن إىل رعايته. .رضاه

  

  ابن الرومي  )٥(
  إيلّ وأغـراين برفض املطالـب      أذاقتين األسفار مـا كـره الغـىن
   وإن كنت يف اإلثراء أرغب راغب            فأصبحت يف اإلثـراء أزهد زاهد
  املراقب بلحظي جناب الرزق حلظ             حريصاً جباناً أشتهـي مث أنتهـي
  فقـري أتـاه الفقـر من كل جانب          ومن راح ذا حرص وجـنب فإنه
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  وأعيـاين اطّالع املغايـب. . قوي           كالمها. .تنازعين رغب ورهب

  أخرت رجـالً رهبـة للمعاطـب و         فقدمت رجالً رغبـة يف رغيبـة
   دون العواقـبوأستار غيـب اهللا      و مفـازه     أخاف على نفسي وأرج

ومن أين والغايات بعـد املذاهب              أال من يريين غاييت قبـل مذهيب 
  

فهي ، هذه األبيات فيها من دقة الوصف ما اشتهر به ابن الرومي يف األدب العريب
  .مزيته البارزة سواء يف وصف احملسوسات أو وصف املشاعر واخللجات النفسية الدقيقة

 مبنهج الفن -  يف البيتني األخريين منها - بصفة خاصة ألا تلتقي ولكنا خنتارها هنا
  .اهول" الغيب " أمام " اإلنسان " اإلسالمي يف تصوير موقف 
على كل ما حتمله من مجال فين يتمثل يف دقة الوصف من ، إن األبيات األوىل

فتتبعها ،  الشاعراألحاسيس املتتابعة كأا قصة شعورية حيكيها لنا" سرد " ويف ، ناحية
حىت نلم جبزئياا مجيعاً وقد اختذت يف ِحسنا مساحة ، حلظة حلظة وشعوراً إثر شعور

 ال تزيد على أن تكون -  رغم مجاهلا الفين -هذه األبيات . .أوسع واستجابة أعمق
. تصور طبيعة خاصة ليست هي الطبيعة اإلسالمية" ما " وصفاً ملشاعر خاصة إلنسان 

وإىل إيثار ، وإىل كل هذا التردد، لتصور اإلسالمي ال تدعو إىل كل هذا القلقفإحياءات ا
الطبيعة املتوجسة املتوفزة . خاصة" ابن الرومي " إا طبيعة . .العافية على املخاطرة

  ..القلقة
  :حىت إذا قال 

  
  وأستار غيـب اهللا دون العواقب          أخاف على نفسي وأرجو مفازها

  !والغايات بعد املذاهب؟ ومن أين               ييت قبل مذهيبأال من يريين غا
  

، كله" اإلنسان " نقلنا من تلك احلالة اخلاصة إلنسان ما إىل ، حىت إذا قال ذلك
  .وموقفه من الغيب اهول والقدر املستور

  ..وهي نقلة واسعة
نظر يف ينفتح امل. .فمن تتبع اخللجات اخلاصة لشخص معني نراه أمنا على اللوحة

واقفاً أمام . ."اإلنسان " فإذا حنن نطل على رقعة فسيحة تشمل كل احلياة وكل ، حلظة
. وأن يقرأ الصفحة اليت تليه، حياول جاهداً أن ميتد ببصره إىل ما وراءه، ستر الغيب املسدل
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وأن الغايات ، حىت يدرك أن ليس إىل شيء من ذلك سبيل، ويظل يتطلع يف هلفة وتشوف

  !فهذه حقيقة الواقع ليس هلا من تبديل. وال ميكن أن تكون خالف ذلك، ذاهببعد امل
، إىل الرقعة الفسيحة اليت ال تزول، هنا ننتقل من الرقعة احملدودة الصغرية املفردة

  .ألا تتصل بناموس الكون الشامل الكبري
تقي ا ونل، وهنا كذلك نلتقي مع أحد املفاهيم اإلسالمية للكون واحلياة واإلنسان

وإمنا جتيء من خالل جتربة ، فهي ال جتيء إلينا مبلورة يف صورة فلسفية، يف نطاق الفن
يربز التجربة بلغة املشاعر النفسية ال ، ومن خالل وصف فين خللجات النفس، إنسانية حية

  .بلغة الذهن والتجريد
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  ِمَن الِقصَّة واَملسرحّية: ثانيًا 
 ينطبق عليها املنهج - ككل ألوان التعبري ، اطرةكاخل،  كالشعر- القصة واملسرحية 
 -وهي أا مل توجد بعد ، وتنطبق عليها احلقيقة اليت أشرنا إليها. الذي شرحناه من قبل

وال يسعنا هنا . .وإن وجدت منها بواكري تدل على الطريق.  يف األدب العريب-متكاملة 
تتناسب مع احليز ، ار قصصاً قصرية إال أن خنت- وحنن خنتار األمثلة من هذه البواكري - 

  .املتاح لألمثلة يف هذا الكتاب
 لنفس األسباب اليت اخترنا - مث اخترنا ، وقد اخترنا هنا منوذجاً من القصة القصرية

تلتقي التقاء جزئياً مع ،  مسرحية لكاتب إيرلندي- من أجلها مناذج لطاغور يف الشعر 
  .املنهج اإلسالمي

  )٢٤٩(قصة ضرس   )١(
ساعة ، زفر زفرة ضيقة مكتومة، ت الساعة يف يده تشري إىل الثامنة والثلثكان

وأكثر من ساعة أخرى ضاعت ، كاملة وعشر دقائق انطوت منذ جلس فوق هذا املقعد
كلمات املنتظرين الثرثارة تشد أذنيه ، هناك يف احلجرة ااورة يف صمت االنتظار الثقيل

وعاد ينظر يف الساعة ... .! ومتاهات حديثمث تتوه أفكاره يف متاهات صمت، برهة
ال بد أا ، لقد فات موعده معها منذ أكثر من ثلث ساعة، الصغرية امللتفة حول معصمه

حمله الطبيب ولكنه ظل هادئاً يعمل يف .. .وغام وجهه.. .سئمت االنتظار وذهبت غاضبة
 الصارمة وغمغم بصوت مالحمه اهلادئة مل تتغري وإن كان طيف ابتسامة كسا قسماته، تؤدة

  :خفيض عميق اهلدوء 
  .مث تعود بعد غد. .مل يبق الليلة غري دقائق،  هانت- 
 !بل رابعة من أجل ضرس، مرة ثانية! أمل ينته بعد! ؟ بعد غد- 
سنضع له مادة مهدئة . .وعصب الضرس حساس ما يزال،  الذهب أكرب قليالً- 

 .رمبا يستطيع وقتها أن يقبل احلشو. حىت بعد غد
ووقيت ، لقد ألغيت أعماالً كثرية. ؟ ببنج مثالً-  أال ميكن أن ننتهي منه الليلة - 

 .مشحون بشدة
 ..لو استطعت أن حتتمل املواصلة. حناول

  ..وأذعن هو يف ضيق، وأمسك برأسه يعيده إىل مكانه على مسند املقعد

                                                 
  . حلميدة قطب من جمموعة قصص قصرية حتت الطبع  )٢٤٩(



  

 

 منبر التوحيد والجهاد                                                 سالمي   الفن اإلمنهج 

٢١٧  
م دارت ويف السكون املخي، ألقى رأسه إىل الوراء وفتح فمه ليواصل الطبيب عمله

، مستقيمة، مبططة، مستطيلة، مستديرة، مدببة، آالت صغرية كثرية. .اآللة من جديد
كلها دخلت يف فمه تدور حول هذا الكائن الصغري الذي مل يعره ، مل حيصها، منحنية

العرق يتصبب من وجهه ومن وجه الطبيب أيضاً . .بل مل يشعر بوجوده، اهتماماً من قبل
وحدق يف وجه الطبيب .. .تني واملروحة الدائرة يف الركن البعيدرغم النافذتني املفتوح

جمهد ، ساكن املالمح. لكم هو مستغرق. .ورانت على مشاعره سحابة اشفاق، يتأمله
وحنني الساقني املتعبني إىل ، وفحيح األمل املتصاعد من القدمني، الوقفة الطويلة، القسمات

ر مكاا على صفحة الوجه الصلب تتصاعد يف خطوط صامدة وحتف، حلظة استرخاء
مث حيفر ، يقيس، ينظف، حيفر. وعيناه أيضاً وقدماه، يداه ال تكفان، املتماسك القسمات

اآلالت .. .ال ميل، مث يعود ويعود ويعود، يقيس من جديد، ينظف من جديد، من جديد
،  الصنبوروهنا حول املقعد وعلى الرف الرخامي الصغري جبوار، هناك متأل الصوان الصغري

مث ، وكم آلة أدخلها يف فمه، كم آلة أمسكتها يده. .ال ميل الترداد بني هنا وهناك وهناك
ولكن هذا الرجل ، مل يستطع أن حيصيها، مث أعادها من جديد، عاد فأدخل غريها وغريها

  !!الصابر بغري حد مل ميل
رها اآلالت حني أدخل قطعة الذهب الصغرية يف احلفرة الصغرية اليت جهدت يف حف

بل يف ، يف حلم فمه، أحس كأن خازوقاً ضخماً قد احنشر يف فمه. .صرخ بغري وعي
، حاول من جديد أن يغلق فمه. .خجل من نفسه وأمسك بآهته وابتلعها، أعصاب عينه

  !مستحيل، ال. .ولكن الصرخة كانت أسبق من قدراته
  :وأجاب الطبيب يف هدوء 

  ..لندعه أياماً أخرى. . ليطيقه ال بد من وقت يستريح فيه العصب- 
مل يعرف كيف تكون آالم ضرس وحني كانت أخته ، مل جيرب ذلك أبداً من قبل

منذ مىت تعيش هذه الكائنات الصغرية داخل فمه . .تتأمل مرات أمامه مل يكن ميلك التصور
، وهو يشرب. وهو يأكل! دون أن تشعره بوجودها، تتحرك فيه كل حلظة! يف صمت

وحىت حني يهمس بينه وبني ، بل حىت حني يبتلع ريقه،  ويضحك الهياًوهو يتحدث
مل يفكر فيها قط ومل يعرها اهتماماً حىت . .!كان مشغوالً عنها بكربيات األمور. .!نفسه

يف ذلك املساء كان ! كان ذلك املساء حني أعلنت بكل جربوت عن ضخامة وجودها
بني مرح األصدقاء ، بة وسط الشلةمشرق القلب كعادته حني يكون يف السهرة الصاخ

كلهم ، واحلديث يدور متفتحاً كزهر الربيع، وكان الطعام لذيذاً بامساً. والصديقات
جتمعهم ليلة اجلمعة يتحادثون ، بعضهم أدباء وشعراء وصحفيون، كلهم مثقفون، شباب

 ..يسعدون ويستمتعون ويلهون، ويتناقشون يف أعظم أمور الكون
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ولكن هبوط اإلنسان فوق القمر قد ، ليلة متشعباً كاملعتادكان حديثهم تلك ال

ومن ثنايا احلديث كانت سعادم تفوح بانتصار اإلنسان . استغرق معظم االهتمام
أساءه دون شك أن يكون أول ، حممود فقط من بينهم كان وامجاً. .وبقدراته الباهرة

لقد هتف حبياة اإلنسان وحبياة ، أما فريد فكان منتشياً للغاية. .هابط على القمر أمريكياً
. وكادت مشادة تنشب بينه وبني حممود لوال أن تدخلت سامية فأصلحت بينهما، أمريكا

أخذت سامية تقرأ عليهم مقدمة كتاب عن . .!واعتذر فريد قائالً إنه ميزح ليغيظ حممود
ى على بعض اعترض مصطف. .)الزمن لن يعود إىل الوراء ( املرأة بدأت يف تأليفه بعنوان 

وانطلق حممود يدافع عن الفكرة حبرارة ويشجع ، اجلمل قائالً إا تعٍد صريح على اهللا
  !سامية على املضي يف الكتابة

رغم ذكائه ، ولكن مصطفى. مل يكن يف حديث سامية ما يرفضه الفكر احلر
وأبواه ما  ،كان يوماً ما ينتمي إىل مجاعة دينية، الواضح تعيش يف قلبه أفكار رجعية كثرية

لقد استطاع أستاذه الكبري رئيس التحرير أن يستل من رأسه الكثري . .زاال عضوين فيها
ولكنه . .!ولكن قلبه ما يزال متلبساً ا، من تلك األفكار خالل سنوات عمله اخلمس معه

كانت معه يف تلك . .لسوف تعدل بقية أفكاره دون شك. أخرياً تزوج من صديقته علياء
فستاا األزرق الداكن املفتوح فوق بشرا البيضاء كان فتنة ، لكم كانت رائعة. .الليلة
العيون ، كانت هذه هي أول مرة حتضر ندوة األدب هذه وهي زوجة ملصطفى. .الليلة

أما مصطفى فقد ارتسمت على وجهه سحابات من صراعات ، كانت تلتهمها بشره
كان اضطرابه ينم ، تسامة فرح ونشوةضيق تسكوه اب، انتفاضة غرية، مسحة خجل، دفينة

ليستقر يف فكره اجلديد وليبدو إنساناً ، عن حماولته اليت ال تكف لدفن أفكاره القدمية
  .متحضراً

وحني التف اجلميع حول املائدة كانت أصوات ضحكام أعلى من صخب 
ى وهي تتيه كان الطعام شهياً ووجه علياء وصوا الناعم أشه، األدوات املعدنية يف أيديهم

وكانت النكتات ، فقد كانت الليلة كلها احتفاء بزواجها مبصطفى، يف دالل العروس
وكان املرح الالهي ميأل ، اخلبيثة املداعبة تتراشق من هنا وهناك فتتلقاها مشرقة بروح مرح

  ..اجلو كله وحيملهم فوق الواقع وفوق متاعب العمل وأثقال الفكر وصراعات العيش
ن شيئاً هائالً قد حتطم داخل فمه وهو ميضغ قطعة من اللحم أحس كأ. فجأة

أبعد ، كان الذي حتطم هو أحد جدران ضرسه األخري. .على إثره انطلق أمل مزعج. البارد
حاول أن ، ومل يستطع أيضاً أن يكمل حديثه، ومل يستطع أن يكمل الطعام، ضرس يف فمه

  ..قاء عائداً إىل البيتخيمد األمل بكل طريق ولكنه مل يفلح فغادر األصد
، قضاها ليلة مربحة صاخبة األمل، كانت الوقت متأخراً فلم جيد طبيباً تلك الليلة

كل املسكنات اليت ميلكها مل تفلح يف هدهدة العاصفة اليت أطلقها ذلك الكائن الصغري 
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كالوحش اهلائج حيطم رأسه ، انطلق كاملارد اجلبار يصل صليل األفعى، الصامت دوماً

منذ سنوات انبعثت يف ذلك املوضع البعيد من فمه آالم خفيفة . .لناً وجوده وجربوتهمع
ونسي ، على إثرها نبت هذا الكائن الصغري ومنا يف يسر ورفق واستقر هناك وسكن، هادئة

  .هو أنه هناك
وجهه الضاحك دوماً كان حيمل آثار ليلة ، وآلول مرة يدخل عيادة طبيب األسنان

وفمه املشرق البسمة بدا ساكناً منطفئاً ، بلتان حتت مطارق األمل املوجععيناه ذا، قارسة
املشهود له بفصاحته ال ميلك إخراج ، لسانه الطليق! غريب، يضم شفتيه على عامل جديد

، عاجز عن كل حركة كأن إبرة رفيعة مسمومة قد اخترقته حىت أصوله، الكلمات اهلزيلة
كل شيء قد تبدل إىل عامل غريب كأمنا .  العذابتورم واحتقن وغدا هو اآلخر قطعة من

مل يكد ! ؟كل هذا من أجل قطعة صغرية من جدار ضرس. .مسته يد شيطان مارق
  !يصدق ذلك األمر العجيب

كانت جلسته األوىل عند ! ألول مرة، ومشى إىل عيادة الطبيب مطأطئ الرأس
عديدة مل حيصها تناوبت آالت ، ساعة كانت أو تزيد، طبيب األسنان بالغة اإلزعاج له

آلة احلفر الرتيبة الصوت حتفر وحتفر كأمنا تغوص يف ، الدخول يف فمه املفتوح بغري حراك
، ويعود احلفر من جديد. .وينقل الفضالت فإذا هي ذرات قليلة من غبار! أعماق جبل

  !وتتناوب اآلالت الصغرية عملها يف العامل الغريب
خيل إليه أن فمه ردهة واسعة األرجاء جيول ، هال يكاد يطيق، أمل ال يوصف ميور

وجتسمت الصورة أمامه حىت ، حيطم كل شيء ويغوص إىل أعماق بعيدة، فيها معول
حاول أن يتخيل ضرسه ! حاول مستميتاً أن يستعيد شعوره باحلقيقة. .مألت الفراغ

الواسعة صورة الردهة ، حاول بال جدوى! الصغري يف جتويف فمه الصغري يف رأسه الصغري
فقد بدا أمام ، أما هو ذاته. .!وطنني آلة احلفر يصم أذنيه، العميقة الغور متأل عينيه املغلقتني

حىت طبيبه املفرط ! ضئيل احلجم كأمنا ابتلعته الردهة الواسعة الغائرة، بصره املغمض صغرياً
ب من وحتت قطرات العرق اليت تتصب، الطول بدا مغرقاً يف الصغر وغارقاً يف إجهاده

  !غري ضرسه العمالق، غري رأسه، ال شيء كبري غري فمه. .!وجهه
وهو ، وهو يتحدث، وهو يشرب، وهو يأكل! كيف مل يشعر به من قبل، وعجب

كيف مل يأبه له وهو يشق . .!وهو يفكر يف ضخامة اإلنسان وقدراته الباهرة! يبتلع ريقه
اسخاً يف طمأنينة عجيبة دون أن طريقه يف ثنايا اللحم الساكن يف صمت ليستقر شاخماً ر

كل حلظة هو هناك يف ! !هذا العمالق الذي بدل حياته، تلحظه عني أو يأبه له شعور
يف ، يف أعصابه، يف شعوره. كل حلظة هو هنا يف فمه! أعماق فكره ميحو كل فكر سواه

وهو يطلق األمل حوهلا كأمنا هو ، هو معطلها، كل حركة هو فيها، كل رأسه وجسده
ال ، ال ميلك أن يقضم طعاماً! كأمنا هو مسري احلياة! كأمنا هو أضخم ما يف احلياة، ياةاحل
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، بل ال يستطيع أن يبتلع ريقه أو حيرك لسانه ليخرج الكلمات، يستطيع أن يبتلع شراباً
! ألول مرة جيده عبئاً ثقيالً، مل يعد ميلك الصمت. .حىت الصمت! !شاخمة كقدرة اإلنسان

بل يود لو مل يكن . يود لو يرفعه من هنا ليضعه هنا، ء حبمل لسانه يف فمهألول مرة ينو
الكلمات اليت تاه ا ومحلها ، ما أعجز هذا اللسان عن محل الكلمات! والكلمات. .!هنا

  !يف طالقة شاخمة كل إعجابه بعظمة اإلنسان
ا األمر كيف مل يفكر يف هذ! ما أشق عميلة الطعام وما أعقدها! !وعملية الطعام

  .العظيم من قبل وهو يلوك طعامه يف عجلة ويف نشوة مث ينطلق إىل آفاق احلياة
لقد حاول ، وخرج من أفكاره على صرخة أمل يف أعماق اهلوة يف قلب الضرس

الطبيب من جديد أن يضع قطعة الذهب الصغرية لتقبع يف احلفرة اليت صنعتها اآلالت يف 
  !ساعاا الطويلة

يف ، كأن خازوقاً بشعاً قد احنشر يف فمي. .ال ميكن أن حتتمل. . كال يا دكتور- 
  .رأسي كله، أعصايب

 .حىت يهدأ العصب،  إذن ال بد أن نعود إليه بعد أيام- 
. .وتراءت له مىن هناك حيث اتفقا على اللقاء، متىن أن يعود إىل البيت، يف الطريق

لقد تأخر الوقت ، ونظر يف ساعته. .نتعتبا. عيناها السوداوان الواسعتان كأمنا حتدقان فيه
يتوق أن ، وقرر أن يعود إىل البيت، وغمرته راحة مفاجئة. .ال ميكن أن تظل هناك، كثرياً

  !منذ مىت مل يلتق بنفسه! مع نفسه، يستلقي هناك يف سريره وحده
فخطوه الدائب يرحيه كأن وقعه موسيقى رخية دأ ، وقرر أن يسري على قدميه

. .تصد فكره وتقلق روحه، الطرقات املفعمة بالضوء تصدم عينيه. .قااأعصابه على د
  ..مث استقام يف الطريق اهلادئ على النيل. واحنىن مع ثالث، وطريقاً، واخترق طريقاً

يف . وحدق يف املياه. .غامضة يف أعناقه، هلفة غائرة. .كم يتوق ألن جيد نفسه
ظلمات كثيفة داكنة ترقد هناك ! بعيدة بأغوارهاما أشد أغواره ال، ظلمتها الداكنة الرهيبة

، وراء الصباح املشحون بالعمل بني طنني املاكينات الضخمة. .وراء فرحة احلياة الظاهرة
ووراء األمسيات الالهية الغنية ، بني الزمالء والزميالت واألخبار واألوراق واحلركة الدائبة

 ووراء كل تطلعاته وإشراقة الوجود يف وراء وجه مىن املشرق بفرحة الرجاء. .باألمنيات
ال يدري ملاذا ألن يغوص يف هذه الظلمات ويغرق يف سرها الدفني ، يهفو اآلن، قلبه

كأن ، ال يذكر. .ال يدري. .يغمره احلنني إىل. .ويلتف يف حناياها البعيدة يف جلة الغموض
ولكن حنيناً شجياً ، ال مييز لونه، ال يعرف كنهه. ماضياً سحيقاً يرقد يف ظلمة الغموض

  ..يشده إليه
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ملاذا اآلن ومل يتذكره . .يف بيتهم القدمي الواسع يف احللمية يتراءى له، وجه جدته

. جتلس على سجادة صغرية، أبيض ساطع البياض حوله شعر أبيض مهيب؟ منذ أمد بعيد
ولكنه ، رهيب مهيب يقشعر له جسده الصغري، يف طرف حجرا مهم بشيء ال يفهمه

وحجرات البيت الواسع وحديقته وهو يلهو بغري . .يظل مشدوداً إليه يسمع ويسمع
هو ، هل كان هو. .ووقتها كان خط حياته الطويل هذا غارقاً يف أعماق اهول. .حرج

كأن جداراً مسيكاً يفصلهما وكأنه بناء سامق وبغري جذور وأحس ! ؟ذاته الذي هو اآلن
ألقى جبسمه اخلائر ، ملقاعد املستطيلة املتناثرة على الكرنيشوعلى مقعد من هاته ا، أنه مييد

مث أسرع ، ويف حلظة كالربق مر وجه أمه أمام ناظريه. .يف استلقاء مريح وتنهد يف عمق
ولكنه ، مل يكن يدري شيئاً، يوم غادرم يف الرحلة البعيدة بغري عودة كان هناك. .اخلطى

كل ما كان ، ومل يكن يدري أا لن تعود، بلهاأصر أن يراها وأن يرقد جبوارها وأن يق
وحركة البيت الرهيبة ، والوجوه الفزعة الالهتة الوامجة، يفزعه هو أصوات العويل

وصورة ، ولكن وجهها املسبل حمفور يف ذاكرته، مل يكن جاوز الرابعة بعد. .املفاجئة
  ..احلجرة وهم يبدلون فراشها بفراش جديد بعد الرحيل

وصوت املياه يطن ، وقع خطاه يبدو رهيباً يف ضوء الطريق اخلافت. .وعاود املسري
. .وجسده، قشعريرة جتتاح رأسه. .واألغوار الداكنة متد أذرعها إليه، يف دأب ال يصمت
  !؟ترى أيظل يسري

! ؟مصطفى. .سيكون هذه املرة يف بيت مصطفى. ."الشلة " بعد غد سيكون لقاء 
كان ذلك يف ، يذكر أول لقاء به يف الة،  آخرمنذ مخس سنوات كان مصطفى إنساناً

ضحكوا منه مجيعاً . .مالحمه يغشيها حياء رقيق، كان شاباً وسيماً، مكتب رئيس التحرير
 ألطفهم حساً -  بغري شك -ولكنه كان ! فيما بعد وكانوا يسمونه الشيخ مصطفى

ان سارا معاً يف إحدى ويف هذا املك، مرات كثرية حتدث معه عبد اهللا. .وأرفعهم أخالقاً
يكاد . .كان حديثه مفعماً برطوبة حلوة ولكنه جادله بعنف، الليالت واستغرقهما احلديث

وأجابه مصطفى ، ليس لدينا وقت نضيعه يف النظر إىل اخللف: قال هو ، يذكر الكلمات
، ال يذكر كل حديثه. بكلمات حارة كأا نبض موسيقى هزت قلبه حينها ولكنه طمرها

ولكن ننظر يف ، لن ننظر إىل اخللف: قال ،  بعض كلماته ما زالت تنقر يف مشاعرهولكن
كان صوته . .ننظر يف السماء ويف دكنة هذه املياه وننظر يف قلوبنا، ننظر حولنا، أعماقنا

يف أعماق ترقرق .. .ولكنها تاهت يف اللجة، متهدجاً وكانت كلماته ذات رنني حلو
وجه والدته ،  بيتهم القدمي ووجه جدته الساطع البياض..ألشياء كثرية، حنني غامض
وأحس برغبة ألن . .وخط ذكريات طويل وحنني آخر جمهول السمت، املسبل اجلفنني
وفستاا األزرق ، يده يف يد علياء، وطافت بقلبه صورته يف آخر لقاء، يلقى مصطفى

رؤوساً تطل من الالصق ببشرا البيضاء وعلى صفحة وجهه ابتسامة مضطربة تصارع 
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ذلك الذي كان قبل . .إنه يهفو أن يلتقي مبصطفى. .ليس ذاك. .كال. .األعماق مث تغيب
  ...أن يغمره الطوفان

  الراكبون إلى البحر  )٢(
 

 يف مقتبل ١٩٠٩ ومات سنة ١٨٧١ولد جون ميلينجتون سينج يف دبلن سنة 
الراكبون : "  هذه املسرحية -  وأعظمها -إال ست مسرحيات من بينها ومل خيلف ، شبابه

ويضعه بعض النقاد يف قمة املؤلفني املسرحيني باللغة .  )Riders to the sea" ( إىل البحر 
  .اإلجنليزية

 كما اخترنا طاغور يف -  وهو غري مسلم - وقد اخترناه يف مناذج الفن اإلسالمي 
  . يلتقي التقاء جزئياً مع املنهج اإلسالمي-  كما قلنا -ألنه ، مناذج الشعر من قبل

ذهبوا مجيعاً إىل البحر ومل . .إن املسرحية تصور أماً فقدت من قبل مخسة من أبنائها
وتصوره املسرحية ذاهباً هو اآلخر يف رحلة . ومل يبق إال ابنها السادس واألخري. .يعودوا

 يصده شيء وال يقنعه شيء بالعدول عن ال! إىل حتفه. .منطلقاً كالسهم. إىل البحر
  !ألن القدر هكذا أراد. .إنه ينطلق كالقدر. .رأيه

ولكنها . .األم احملزونة املوهونة الغائبة يف اآلالم. .وتفقد األم ابنها السادس واألخري
! مل يعد لديها ما تفقده! لقد سلمت البضاعة كلها عن آخرها! يف هذه املرة تستريح

تلجأ إليه تلتمس عنده وحده العزاء . .الذي سلمته وديعته كلها. . اهللاوعندئذ تلجأ إىل
  !والسلوان

 مبقدار وضوح اهلندوكية -واملسرحية حتمل طابعاً مسيحياً واضحاً شديد الوضوح 
رب إليه من جحيم األمل يف ،  املسيحية املتصوفة الالجئة إىل مهرب الروح- ! يف طاغور

  : تلتقي مع املنهج اإلسالمي يف نقاط -شعر طاغور  ك- ولكنها . .عامل اإلنسان
والشعور باملوت على أنه رد الوديعة . .وهذا اللجوء إليه. .فهذا التسليم إىل اهللا

كلها جوانب تلتقي مع منهج الفن . .اهللا" بقدر " والرضاء . .والتأسي والصرب. .إليه
  !اةوإن اختلف الطريق بعد ذلك يف طريقة تناول احلي، اإلسالمي
  

 
  .امرأة عجوز: موريا 
  .ابنها: بارتلي 
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  .ابنتها: كاتلني 

  .ابنتها الصغرى: نورا 
  .رجال ونساء

  .جزيرة على مسافة من غرب أيرلنده: املنظر 
، وعجلة غزل، وقطع من الشمع، ترى فيه شباك صيد، مطبخ أحد األكواخ[ 

فتاة تناهز العشرين من " كاتلني " . خلا. .وألواح خشبية جديدة مسندة إىل احلائط
مث متسح يديها وتأخذ . تفرغ لتوها من عجن كعكة وتضعها يف وعاء على النار، عمرها

  .]تطل من فتحة الباب ، فتاة صغرية" نورا " . يف إدارة املغزل
  ؟أين هي] : يف صوت خفيض [ نورا 

إن كان ذلك يف . .انت نائمةورمبا ك. أعاا اهللا. إا مستلقية يف فراشها: كاتلني 
  .استطاعتها
  .]وخترج لفافة من حتت شاهلا ، تدخل نورا يف هدوء[ 

  ؟ما هذا الذي معك] : تدير املغزل يف سرعة [ كاتلني 
انتزعا من جثة ) سادة ( إا قميص وجورب . لقد أحضرها القسيس الشاب: نورا 

علينا ] اجئة ومتد رأسها لتتسمع كاتلني تتوقف عن الغزل حبركة مف[ . غريق يف دونيجال
د فترة لتبحث ـال بد أا ستذهب بنفسها بع؟ "ميكل " أن نعرف هل هي من مالبس 

  .جبوار البحر
كيف ميكن أن يذهب كل ؟ كيف ميكن أن تكون مالبس ميكل يا نورا: كاتلني 

  ؟هذه املسافة إىل الشمال
إذا كانت : " و يقول وه. يقول القسيس الشاب إنه يعرف حالت مماثلة: نورا 

وإذا مل تكن . برمحة من اهللا، فتستطيعني أن ختربيها أنه دفن مدفناً طيباً، هذه مالبس ميكل
  ."فإا ستقتل نفسها قتالً بالبكاء والعويل ، هذه املالبس له فال تذكروا شيئاً عنها

  .]الباب الذي واربته نورا ينفتح على مصراعيه بفعل الريح [ 
هل سألِته إن كان سيمنع بارتلي من الذهاب ] : ر إىل اخلارج بقلق تنظ[ كاتلني 

  ؟اليوم باخليل إىل سوق جولويي
ولن . إا تقوم الليل بنفسها تصلي. ولكن ال ختافوا، لن أمنعه: " لقد قال : نورا 

  ."دون أحد حي من أوالدها ، يتركها اهللا العلي القديرحمووجة
  ؟خور البيض يا نوراهل البحر هائج عند الص: كاتلني 
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وسيكون األمر أسوأ حني . واألمواج تزأر بشدة يف الغرب. هائج إىل حد ما: نورا 

  ؟هل أفتحها اآلن] تذهب إىل املنضدة باللفافة [ يرتد املد يف اجتاه الريح 
وسوف ] تتجه حنو املنضدة [ رمبا تصحو اآلن وتفاجئنا قبل أن ننتهي : كاتلني 

  .نظل فترة طويلة نبكي
وستكون هنا ، إا تتحرك يف فراشها] : تتجه إىل الباب الداخلي وتنصت [ نورا 
  .بعد حلظة

فال تعلم عنها شيئاً ، وسأضعها يف خمزن الوقود، أعطيين السلم اخلشيب: كاتلني 
وحني يعود املد فرمبا تذهب هي إىل الشاطئ لترى إن كانت جثته قد طفت من . أبداً

  .ناحية الشرق
تصعد كاتلني بضع درجات وختفي . سلم اخلشيب جتاه سقف املدخنةيضعان ال[ 

  .]تدخل موريا من احلجرة الداخلية . اللفافة يف خمزن الوقود
أليس لديك من الوقود ما ] : ترفع بصرها حنو كاتلني وتتحدث متسائلة [ موريا 

  ؟يكفيك هذا النهار واملساء
] تلقي بعض الوقود [  لكي تنضج هناك فطرية على النار حتتاج إىل فترة: كاتلني 

  .وسيحتاج إليها بارتلي حني يعود املد إذا كان ذاهباً إىل كونيمارا
  .]نورا تلتقط حزمة الوقود وتضعها يف النار حول الفطرية [ 

لن يذهب يف هذا اليوم والريح ] : جتلس على مقعد صغري جبانب النار [ موريا 
  .م فسوق مينعه القسيس الشاب ال حمالةلن يذهب اليو. ب من اجلنوب والغرب

وقد مسعت إميون سيمون وستيفن فييت وكومل يقولون إنه . لن مينعه يا أماه: نورا 
  .ذاهب

  ؟وأين هو: موريا 
وأظن أنه . ذهب لريى إن كانت هناك سفينة أخرى مبحرة يف هذا األسبوع: نورا 

، دأ يعود عند الرأس األخضرفاملد قد ب، وأنه سيكون هنا بعد قليل، لن يغيب كثرياً
  .وسفينة الصيد بدأت تصفر من ناحية الشرق

  .أمسع أحداً يعرب الصخور الكربى: كاتلني 
  .وهو يف عجلة. إنه قادم اآلن] : تنظر إىل اخلارج [ نورا 

أين قطعة احلبل ] : يتكلم يف أسى وهدوء . يدور بنظره يف الغرفة. يدخل[ بارتلي 
  ؟ليت اشتريناها من كونيمارااجلديدة يا كاتلني ا
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لقد . إنه على مسمار جبوار األلواح البيض. أعطيه له يا نورا] : ترتل [ كاتلني 

  .علقته هذا الصباح ألن اخلرتير ذا القدم السوداء كان يقضمه
  ؟أهو هذا يا بارتلي] : تعطيه احلبل [ نورا 

بارتلي يأخذ [ . لواحإنك تصنع معروفاً بترك هذا احلبل معلقاً جبوار األ: موريا 
أو ، إذا ظهرت جثة ميكل غداً صباحاً، وها أنذا أخربك، إنه الزم يف هذا املكان] احلبل 
  .فسوف حنفر له قرباً عميقاً بإذن اهللا. أو أي صباح يف هذا األسبوع، بعد غد

ليس معي جلام أركب به احلصان وال بد أن ] : يبدأ يف العمل باحلبل [ بارتلي 
، فهذه هي السفينة الوحيدة املبحرة خالل أسبوعني أو أكثر.  يف احلالأذهب اآلن

  .هكذا مسعتهم يقولون هناك، وستكون السوق سوقاً جيدة للخيل
وليس هناك رجل ليصنع ، سيقولون كالماً قاسياً هناك إذا ظهرت اجلثة: موريا 

تنظر ناحية [ . ارابعد أن اشتريت له أجود األخشاب البيض اليت جتدها يف كونيم، التابوت
  .]األلواح 

وهناك ريح ، كيف ميكن أن تظهر وحنن نبحث كل يوم ملدة تسعة أيام: بارتلي 
  ؟شديدة ب من الغرب واجلنوب

وهناك جنمة . ولكن هذه الريح جتعل البحر هائجاً. افرض أننا لن جندها: موريا 
 مئة فرس أو ألف فرس حتصل لو كانت. وهي ترفع املد يف الليل ويج البحر، جبوار القمر
  ؟إذا مل يكن هناك غري هذا االبن، ما قيمة ألف فرس يف مقابل ابن. .عليها هناك

عليك أن تذهيب كل يوم لتتأكدي أن الغنم ال ] : لكاتلني ، يصنع اللجام[ بارتلي 
 إذا وجدت. وإذا جاء التاجر فتستطيعني أن تبيعي اخلرتير ذا القدم السوداء، تأكل الشعري
  .سعراً طيباً

  ؟كيف حتصل مثلها على سعر طيب للخرتير: موريا 
إذا استمرت ريح الغرب مع ليايل القمر األخرية فعليك أن ] : لكاتلني [ بارتلي 

ستكون األمور صعبة منذ اليوم وليس إال رجل . جتمعي أنت ونورا ما يكفي من احلشائش
  .واحد يعمل يف البيت

كيف أعيش . قاً حني تغرق أنت مع الباقنيستكون األمور صعبة ح: موريا 
  ؟وأنا عجوز أحبث عن القرب، والبنتان معي

وخيلع سترته القدمية ويلبس أخرى من نوعها ولكنها ، بارتلي يضع اللجام[ 
  .] دثـأح

  ؟هل هي قادمة إىل امليناء] : لنورا [ بارتلي 
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  .القد مرت بالرأس األخضر وحلت شراعه] : تنظر إىل اخلارج [ نورا 

، سأكون هناك يف ظرف نصف ساعة] : يأخذ حمفظته وعلبة طباقه [ بارتلي 
  .أو أرمبا أربعة إذا ساءت حال الريح، أو ثالثة، وسترونين قادماً مرة أخرى خالل يومني

أليس رجالً فظاً قاسياً ذلك الذي ] تتجه حنو النار وتضع شاهلا على رأسها [ موريا 
  ؟ة عجوز وهي متنعه من الذهاب إىل البحرال يستمع لكلمة واحدة من امرأ

ومن ذا الذي يستمع إىل . إا احلياة بالنسبة للشباب أن يذهب إىل البحر: كاتلني 
  ؟امرأة عجوز وهي تقول نفس الشيء مرة بعد مرة

، سأركب الفرس احلمراء. ال بد أن أذهب اآلن سريعاً] : يأخذ اللجام [ بارتلي 
  .]خيرج [ دعوايت لكم أن يشملكم اهللا بربكاته . .وسيجري املهر األشهب ورائي

. ولن نراه مرة أخرى. فلريمحنا اهللا. لقد ذهب اآلن] : تصرخ وهو بالباب [ موريا 
  .وحني يسدل ستار الليل األسود فلن يكون قد بقي يل ولد يف هذه الدنيا، لقد ذهب اآلن
أليس مما يبعث ؟  بالبابملاذا مل متنحيه بركتك وهو يلتفت إليك حني كان: كاتلني 

األسى يف النفس أنه ما من واحد يف هذا البيت إال شيعته بكلمة تعيسة من ورائه وكلمة 
  .]موريا متسك بامللقاط وحترك النار بال هدف دون أن تنظر حواليها [ ؟ قارسة يف أذنه
  .إنك تبعدين النار عن الفطرية] : تلتفت حوهلا [ نورا 

  ]تذهب إىل الفرن [ . لقد نسينا فطريته، نورا. وك يا ربعف] : صارخة [ كاتلني 
وهو مل يأكل شيئاً منذ طلعت ، وسيهلك من اجلوع حني حيل الليل: نورا 

  .الشمس
ال ميكن أن يبقى عقل يف . سيهلك حتماً] : خترج الفطرية من الفرن [ كاتلني 

نفسها على مقعدها موريا تلقي ب[ رأس أي واحد يف مرتل فيه عجوز ال تكف عن الكالم 
[.  

فلتذهيب ] : ملوريا ، تقطع جزءاً من الفطرية وتلفه يف قطعة من القماش[ كاتلني 
، وتبطل الكلمة املشئومة، سترينه عندئذ. اآلن إىل النبع وتعطيه هذه حني مير هناك

  .فيستريح باله" أعادك اهللا إلينا سريعاً : " وتستطيعني أن تقويل له 
  ؟هل أستطيع أن أصل هناك حني يصل هو] : ة تأخذ الفطري[ موريا 

  .إذا ذهبت اآلن سريعاً: كاتلني 
  .إا ملهمة شاقة علي أن أمشي] : تقف مترحنة [ موريا 

وإال انزلقت قدمها فوق ، أعطيها العصا يا نورا] : تنظر إليها قلقة [ كاتلني 
  .الصخور الكبرية
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٢٢٧  
  ؟أي عصا: نورا 

  . ميكل من كونيماراالعصا اليت جاء ا: كاتلني 
يف الدنيا العريضة كلها خيلف الكبار ] : تأخذ العصا اليت تعطيها إياها نورا [ موريا 

أما يف هذا املكان فالشبان هم الذين خيلفون األشياء ، وراءهم أشياء ألبنائهم وأطفاهلم
  .للكبار

  .]تصعد نورا على السلم ، خترج يف بطء [ 
كان اهللا يف . إا امرأة أكلها احلزن. د تعود سريعاًفق، انتظري يا نورا: كاتلني 

  .ال تستطيعني أن تعريف أي شيء تعمل. عوا
  ؟هل عدت الشجرة الصغرية: نورا 

فاهللا وحده يعلم مىت ، ألقيها بسرعة. لقد ذهبت] : تنظر إىل اخلارج [ كاتلني 
  .خترج مرة أخرى

وإن ، سيس الصغري أنه سيمر غداًلقد قال الق] : حتضر اللفافة من املخزن [ نورا 
  .علينا أن نذهب إليه وخنربه إن كانت مالبس ميكل حقاً

  ؟هل قال كيف عِثر عليها] : تتناول اللفافة [ كاتلني 
فاصطدم ، لقد كان هناك رجالن جيدفان قبل الفجر: " قال ] : ترتل [ نورا 

  ."د هناك يف الشمال جمداف أحدمها باجلثة بينما كانا يعربان جبوار اجلرف األسو
لقد بلي اخليط من املاء . ناوليين سكيناً يا نورا] : حتاول فتح اللفافة [ كاتلني 

  .وفيه عقدة ال تنحل يف أسبوع، امللح
  .مسعتهم يقولون إا مسافة طويلة إىل دونيجال] : تناوهلا سكيناً [ نورا 

 وقد -  رجل منذ قليل لقد كان هناك. إا طويلة حقاً] : تقطع اخليط [ كاتلني 
فإنك تصلني ،  وقد قال إنك إذا مشيت من عند تلك الصخور هناك- باعنا هذه السكني 

  .إىل دونيجال بعد سبعة أيام
  ؟وكم يأخذ الرجل إذا كان طافياً: نورا 

تنظران إليهما . كاتلني تفتح اللفافة وخترج قطعة من قميص وفرد وجورب[ 
  .]فة ـبله

أليس عجيباً أن نقول إن ! فلريمحنا اهللا يا نورا ] : يف صوت خفيض[ كاتلني 
  ؟كانت هذه مالبسه حقاً
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٢٢٨  
تنظر يف [ . سأحضر قميصه من املشجب لنقارن بني هذا القماش وذاك: نورا 

  ؟فأين ذهب، ليس فيها قميصه يا كاتلني] بعض املالبس املعلقة يف ركن الكوخ 
تشري إىل [ ميصه ثقيالً من امللح أظن بارتلي ارتداه يف الصباح إذ كان ق: كاتلني 

[ . وهي تكفي ناوليين هذه. ها هي ذي قطعة من الكم كانت من نفس القماش] الركن 
ولكن إذا كانت من . إا من نفس القماش يا نورا] نورا حتضرها إليها وتقارنان القماش 

منها أوال يشتري ، أال توجد أثواب ضخمة منه يف احملالت يف جولويي، نفس القماش
  ؟رجال كثريون ويصنعون منها أقمصة كما صنع ميكل

] : صارخة ، اليت كانت قد أخذت اجلورب وعدت الغرز اليت حيتوي عليها[ نورا 
أي شيء سوف تقول هي حني تسمع هذه . لريمحه اهللا. إنه ميكل. إنه ميكل يا كاتلني

  ؟القصة وبارتلي يف البحر
  .)سادة ( إنه جورب ] : تأخذ اجلورب [ كاتلني 

. وأنا أعرف عدد غرزه. إا الفردة الثانية من الزوج الثالث الذي اشتغلته: نورا 
  .إا ستون غرزة
أليس شيئاً . آه يا نورا] صارخة [ إنه العدد الذي تقولني ] : تعد الغرز [ كاتلني 

وليس ، حمزناً أن يفكر اإلنسان فيه وهو طاف فوق املوج كل هذه املسافة إىل الشمال
  ؟هناك من يبكيه إال الطيور السود احمللقة فوق البحر

أو ليس ] : تدور حول نفسها نصف دورة وتلقي بذراعيها فوق املالبس [ نورا 
من احملزن أيضاً أال يتبقى شيء من رجل كان جمدفاً ماهراً وصياداً بارعاً إال قطعة من 

  ؟قميص قدمي وفردة جورب
إنين أمسع صوتاً يف ؟ ي قادمة يا نوراـ ههل. .خربيين] : بعد حلظة [ كاتلني 

  .املعرب
  .إا مقبلة حنو الباب. إا قادمة يا كاتلني] : تنظر إىل اخلارج [ نورا 

رمبا يكون حاهلا أحسن بعد أن . أخفي هذه األشياء قبل أن تدخل: كاتلني 
  .وهو يف البحر، وحيسن أال نقول هلا شيئاً، باركت بارتلي

  .نضعها هنا يف الركن] : ني يف ربط اللفافة تساعد كاتل[ نورا 
  .]تعود كاتلني إىل املغزل . يضعاا يف فتحة ركن املدخنة[ 

  ؟هل تراها ستلحظ أنين كنت أبكي: نورا 
  .اجعلي ظهرك للباب فال يقع النور عليك: كاتلني 
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٢٢٩  
تدخل موريا يف بطء شديد دون . نورا جتلس يف ركن املدفأة وظهرها إىل الباب[ 

اللفافة اليت . وتذهب إىل مقعدها جبانب النار من الناحية األخرى،  تنظر إىل البنتنيأن
  .]وتتبادل الفتاتان النظرات وتشري نورا إىل اللفافة . بداخلها الفطري ما تزال يف يدها

  ؟مل تعطيه قطعة الفطري] : بعد أن تغزل حلظة [ كاتلني 
  .]لتفت حوهلا دون أن ت، موريا تأخذ يف النوح بصوت خفيض[ 

  ؟هل رأيته يركب إىل امليناء: كاتلني 
  ]موريا تستمر يف نواحها [ 

أليس من األضل أن ترفعي . غفر اهللا لك] : بشيء من نفاد الصرب [ كاتلني 
هل رأيت ؟ خرياً من التوجع على شيء حدث وانتهى، صوتك قليالً وتقويل لنا ماذا رأيت

  .إين أسألك؟ بارتلي
  .إن قليب حمطم منذ اليوم] : يف بصوت ضع[ موريا 

  ؟هل رأيت بارتلي] : كاملرة السابقة [ كاتلني 
  .رأيت أرعب شيء: موريا 

إنه راكب فرسه اآلن . غفر اهللا لك] : تترك مغزهلا وتنظر إىل اخلارج [ كاتلني 
  .واملهر األشهب وراءه، عند الرأسساألخضر

ظهر من حتته شعرها األشيب تفزع حىت إن شاهلا يقع من فوق رأسها وي[ موريا 
  ...املهر األشهب وراءه] : تتحدث بصوت مفزع . املعقوص فوق رأسها

  ؟من أي شيء تشكني؟ ماذا بك] : تتجه حنو املوقد [ كاتلني 
رأيت أرعب شيء رآه إنسان منذ اليوم الذي ] : تتحدث ببطء شديد [ موريا 

  .يديهرأت فيه العروس دار الرجل امليت حيمل الطفل بني 
  ..أوه: كاتلني ونورا 

  .]جتلسان منكمشتني أمام املرأة العجوز جبانب املوقد [ 
  .حدثينا مبا رأيت: نورا 

مث جاء بارتلي يركب . ذهبت إىل النبع ووقفت هناك أمتتم بدعاء يف نفسي: موريا 
متد يدها أمام عينيها كما لو كانت حتجب عن [ فرسه األمحر واملهر األشيب وراءه 

  !يرمحنا اهللا يا نورا] ها شيئاً بصر
  ؟أي شيء رأيت: كاتلني 
  .رأيت ميكل نفسه: موريا 
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٢٣٠  
فقد ، مل يكن ميكل الذي رأيته. مل تريه يا أماه] : تتكلم بصوت خفيض [ كاتلني 

  .وقد دفن مدفناً طيباً برمحة من اهللا، وِجدت جثته يف أقصى الشمال
جاء بارتلي . ليوم راكباً منطلقاً بفرسهلقد رأيته ا] : بشيء من التحدي [ موريا 

ولكن شيئاً ما " أعادك اهللا إلينا سريعاً : " وحاولت أن أقول ، أوالً على الفرس األمحر
ومل أستطع أن " أحاطك اهللا برعايته : " وقال ، ومر يب مسرعاً. أوقف الكلمات يف حلقي

وهناك وجدت ، األشهبورفعت بصري والدموع تنهمر من عيين حنو املهر . أقول شيئاً
  .ميكل راكباً فوقه وعليه مالبس نظيفة وحذاء جديد يف قدميه

  .لقد هلكنا حقاً. .لقد هلكنا منذ اليوم] : تأخذ يف النواح [ كاتلني 
أليس القسيس الصغري قد قال إن اهللا العلي القدير لن يتركها حمووجة بغري : نورا 

  ؟أحد حي من أوالدها
إن . إن مثله ال يعرف كثرياً عن البحر] : لكنه واضح بصوت خفيض و[ موريا 

فلن أعيش . فلتنادي إميون ليعد يل تابوتاً جيداً من األلواح البيض. بارتلي قد فقد اآلن
رغم .  ستة رجال معتربين- وستة أبناء ، لقد ضاع مين يف هذا املرتل زوجي وأبوه. بعدهم

 وبعضهم وِجد -نهم إىل هذه الدنيا أين حتملت العناء وهناً على وهن حني جاء كل م
وشون فقدا يف الرياح العاتية ، ستيفن. .ولكنهم ذهبوا اآلن كلهم، وبعضهم مل يعثر عليه

ووجدا بعد ذلك يف خليج جرجيوري عند اجلولدن ماوث وحِمالَ معاً ىل لوح خشب 
  .وأدخال من هذا الباب، واحد

 قد مسعتا شيئاً من خالل الباب وتفزع الفتاتان كما لو كانتا، تتوقف حلظة[ 
  .]املوارب من خلفهما 

  ؟هل مسعت ضجيجاً يف الشمال الشرقي؟ هل مسعت يا كاتلني] : هامسة [ نورا 
  .هناك إنسان يزعق على شاطئ البحر] : هامسة [ كاتلني 
وفقد شيموس ووالده وجده يف ليلة ] : تستمر دون أن تسمع شيئاً [ موريا 

وغرق باتش يف مركب . هم شيء على اإلطالق حني طلعت الشمسومل يظهر من، مظلمة
ورأيت ، وكنت جالسة هنا مع بارتلي وكان رضيعاً يف حجري. انقلب به يف البحر

. امرأتني وثالث نساء وأربع نساء داخالت يرمسن عالمة الصليب وال يقلن كلمة واحدة
يقطر ، صف شراع أمحرحيملون شيئاً يف ن، ورفعت بصري فرأيت رجاالً قادمني خلفهن

واملياه تتقاطر وتترك على األرض خطاً منقّطاً حىت ، وكان اليوم جافاً يا نورا، منه املاء
  .الباب
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٢٣١  
وتأخذ نساء . ينفتح الباب يف هدوء. تتوقف مرة أخرى ويدها ممدودة حنو الباب[ 

مة ويركعن يف مقد، ويرمسن عالمة الصليب وهن على عتبة الباب، كبريات السن يدخلن
  .]املسرح وعلى رؤوسهن مآزر محراء 

  ؟..أم من؟ أم ميكل؟ هل هو باتش] : إىل كاتلني ، كاحلاملة[ موريا 
وإذا كان قد وجد هناك فكيف يكون ، لقد وجد ميكل يف أقصى الشمال: كاتلني 

  ؟هنا يف هذا املكان
فون وكيف يعر. هناك قوة حتمل جثث الشباب الطافية وتسبح ا يف البحر: موريا 

فعندما يظل الرجل تسعة أيام يف البحر ؟ أو رجل آخر يشبهه، أنه هو ميكل الذي وجدوه
  .والريح هائجة فمن الصعب حىت على أمه ذاا أن تقول أي رجل هو

فقد أرسلوا إلينا قطعة من مالبسه من أقصى . يرمحه اهللا. إنه ميكل: كاتلني 
  .الشمال

نورا . موريا تقف يف بطء وتتناوهلا بيديها .متد يدها وتناول موريا مالبس ميكل[ 
  .]تنظر إىل اخلارج 

  .إم حيملون شيئاً بينهم واملاء يتقاطر منه ويترك خطاً على الصخور الكبرية: نورا 
  ؟أهو بارتلي] : هامسة إىل النساء اللوايت دخلن [ كاتلني 

  .ظلل اهللا روحه. هو بالتأكيد: إحدى النساء 
يدخل رجال حيملون جثة بارتلي على . وجتران املنضدة،  سناًتدخل امرأتان أصغر[ 

  .]ويضعوا على املنضدة ، تغطيها قطعة من شراع، لوح خشيب
  ؟كيف غرق] : للمرأتني ومها تصنعان ذلك [ كاتلني 

ودفعته أمواج الشاطئ الصخري العنيفة ، أوقعه املهر األشهب يف البحر: إحدامها 
  .فوق الصخور البيض

النساء ينحن يف صوت خفيض . ذهبت وركعت عند طرف املنضدة  قدموريا[ 
. تركع كاتلني ونورا عند الطرف اآلخر من املنضدة. وتز أجسامهن يف حركة بطيئة

  .]ويركع الرجال عند الباب 
لقد ] : ترفع رأسها وتتحدث كما لو كانت ال ترى الناس من حوهلا [ موريا 

مل يعد هناك ما . .يع البحر أن يصنع يل شيئاً بعد ذلكولن يستط. ذهبوا اآلن مجيعاً
ويسمع صوت تكسر ، يدعوين اآلن أن أبكي وأمتتم بالدعاء حني ب الرياح من اجلنوب

فتحدث ضجة ، األمواج على الشاطئ الصخري يف الشرق والشاطئ الصخري يف الغرب
ذهب ألحضر املاء مل يعد هناك ما يدعوين أن أ. عظيمة وهي تتخبط من هنا ومن هناك
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٢٣٢  
ولن أفكر يف حال البحر حني تنوح النساء ، املقدس يف الليايل املظلمة من سامهني

دوالب ( هناك بقية منه مل تزل على . أعطيين املاء املقدس يا نورا] لنورا [ . األخريات
  .)الفضيات 
  .]نورا تعطيها إياه [ 

] : اءاملقدس فوقه تسقط مالبس ميكل من عند قدمي بارتلي وترش امل[ موريا 
ليس األمر أنين مل أدع لك يف الليل ، ليس ألمر أنين مل أدع لك العلي القدير يا بارتلي

. وقد آن أواا. ولكنين اآلن سأجد الراحة العظمى. املظلم حىت ال أعود أعرف ماذا أقول
حىت ولو كان ، والنوم املستغرق يف الليايل الطويلة، إا الراحة العظمى اليت سأجدها اآلن

  .طعامنا حفنة من الدقيق ومسكة قدمية نتنة
  .]وترسم عالمة الصليب وتصلي صالة غري مسموعة ، تركع مرة أخرى[ 

. لعلك تصنعني أنت وإميون تابوتاً حني تطلع الشمس] : إلحدى النساء [ كاتلني 
وعندي ، ليهظناً منها أن ميكل سيعثر ع، أعاا اهللا، عندنا ألواح بيض اشترا بنفسها

  .فطرية طازجة تستطيعني أن تأكلي منها وأنت تعملني
  ؟هل معها مسامري] : ينظر إىل األلواح [ الرجل العجوز 

  .مل نفكر يف املسامري. ال يوجد يا كومل: كاتلني 
  .إنه لعجيب جداً أال تفكر يف املسامري بعد كل التوابيت اليت رأا: رجل آخر 

  .قلبهالقد كربت وحتطم : كاتلني 
، وتنشر مالبس ميكل جبانب اجلثة، موريا تقف مرة أخرى يف بطء شديد[ 

  .]وترشها مبا تبقى من املاء املقدس 
أما يوم مات ميكل فكنت  .إا اآلن هادئة مطمئنة] : هامسة لكاتلني [ نورا 

  ؟هل كان أحد يظن ذلك. إا أكثر شغفاً مبيكل. تسمعينها تصرخ من هنا حىت النبع
إن امرأة عجوزاً مثلها ال بد أن يدركها امللل من أي ] : ببطء ووضوح [ ني كاتل
وحتدث أسى عظيماً وحزناً يف ، أو ليست تبكي وتنوح منذ تسعة أيام كاملة. شيء تصنعه

  ؟البيت
] : وتضع يديها معاً على قدمي بارتلي ، تضع الفنجان مقلوباً على املنضدة[ موريا 

ليترتل اهللا برمحته على روح بارتلي وروح . والنهاية قد أتت. ملرةإم كلهم معاً يف هذه ا
وليترتل اهللا برمحته على ] حتين رأسها [ ميكل وأرواح شيموس وباتش وستيفن وشون 

  .روحي يا نورا وعلى روح كل إنسان يف هذه األرض
  .]تتوقف ويرتفع النواح قليالً من جانب النساء مث يصمت [ 
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. برمحة من اهللا، لقد دفن ميكل مدفناً طيباً يف أقصى الشمال] : مستمرة [ موريا 

أي شيء . وسيكون لبارتلي تابوت جيد من هذه األلواح البيض ومدفن عميق بكل تأكيد
  .وعلينا أن نرضى. لن يعيش اإلنسان إىل األبد؟ نريد أكثر من هذا

  .]تركع ويسدل الستار ببطء [ 
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  آَفاق ِللُمسَتقَبل
قد ال تكون هلا شبيه يف تاريخ هذا ،  العريب احلديث ضة فريدةتتمثل يف األدب

ومشلت كل ااالت املتاحة ، حني اتسعت آفاق األدب، األدب كله إال يف العصر العباسي
  .يف ذلك احلني

واليت امتدت ، وهذه النهضة احلديثة اليت ترجع جذورها إىل اية القرن التاسع عشر
لعشرين حىت مشلت كل جماالت األدب وفنونه من قصة يف النصف األول من القرن ا

يف أا ، تشبه مثيلتها يف العصر العباسي. .ومسرحية وشعر وملحمة ومقالة وخاطرة وحبث
وإمنا استمدت مما جاورها من الثقافات واحلضارات واآلداب ، مل تكتف باألصول العربية

  .مث صاغت ذلك كله يف أسلوب عريب وإطار عريب، والفنون
  ..وال ضري يف هذا االستمداد
إنه تعبري . .ال يعرف حواجز اللغة أو الوطن أو اجلنس. .فالفن ال يعرف احلواجز

ومن مث يلتقي لديه البشر مجيعاً . بشري عن اإلنسانية يف أوسع جماالا وأوسع مفاهيمها
 األخ كما يلتقي، يلتقون عليه بوجدانام وأفكارهم ومشاعرهم. بال تفرقة وال انفصال

  .باألخ يف أسرة البشرية الكبرية املتصلة احللقات
وتعارفها على ، ولكن التقاء البشرية كلها على هذا اجلوهر اإلنساين املشترك

ال ينفي وجود ) وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا : ( السمات املشتركة بني اجلميع 
  .وبني مزاج ومزاج، وبني فن وفن، التميز بني فرد وفرد

  ..كمة عليا كان هذا التميز واالختالفوحل
فلو كان الناس كلهم صورة واحدة لصارت احلياة كذلك صورة واحدة مكرورة 

  !ال فسحة فيها وال تشويق، رتيبة مملة
 تصبح أكثر ثراء وأوسع - مع وجود اجلوهر املشترك -ولكنها ذا االختالف 
  ..مساحة وأحفل بألوان اجلمال

التشابه واالختالف يف : ز هذه الظاهرة البشرية الفريدة ويف الفن بصفة خاصة ترب
الناشئ من التقاء الصور املتعددة للجوهر املشترك ، ويربز كذلك هذا اجلمال. ذات الوقت
  .بني اجلميع

مبا ، فهو فن إنساين: وكل فن أصيل ال بد أن حيمل هاتني السمتني يف وقت واحد 
وهو يف الوقت ذاته فن متميز بطابعه ،  جوهرهاهو تعبري عن النفس اإلنسانية يف حقيقة

  .الذي يعرب عن شخصيته الذاتية يف نطاق اإلنسانية الشاملة، اخلاص
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مل تكن قد أخذت طابعها النهائي ، وحني بدأت النهضة احلديثة يف األدب العريب

  .الذي يكفل هلا السمة اإلنسانية والسمة الذاتية يف نفس الوقت، املتميز
مث أخذت شيئاً شيئاً ، ليداً للصور األدبية املتوارثة يف األدب العريبفقد بدأت تق
 حبكم االحتالل - اللتني وجدتا هلما ، وخباصة اإلجنليزية والفرنسية، تتأثر باآلداب األوربية

،  تالميذ ومدارس يف الشرق العريب- وحبكم مكانتهما العاملية من ناحية أخرى ، من ناحية
  .ى منواهلمايتأثروما وينسجون عل

السياسية والفكرية والثقافية يف : وكان هذا أمراً طبيعياً ومنطقياً مع سري األحداث 
  .اية القرن املاضي ومبادئ القرن العشرين

، أدباء هلم ذاتيتهم اليت ال شك فيها. .ومرت فترة ظهر فيها يف مصر أدباء كبار
كان " الترمجة "  ولكن طابع ..وهلم براعتهم وحذقهم واجتهادهم ومشاركتهم األصيلة

وال نقصد أم كانوا يترمجون األعمال الغربية أو األفكار الغربية وينسبوا . يسيطر عليهم
لعلها كانت تتم عن غري وعي من ، وإمنا نقصد عملية أعمق من ذلك وأخفى. إىل أنفسهم

! الغربيةهي املترمجة عن اآلداب " مشاعرهم " هؤالء األدباء أنفسهم ؛ فقد كانت 
" للمفاهيم " مشاعرهم وطريقة تفكريهم ونظرم إىل احلياة وتقديرهم للقيم اإلنسانية و 

  !على وجه العموم
 ورغم -  وهي أصالة غري منكورة -ورغم األصالة الذاتية هلؤالء األدباء الكبار 

ورغم ، على سالمة األداء العريب وقوته وفصاحته، حرصهم الواعي الدقيق املتمكن
رغم هذا كله فقد . .دمات اجلليلة اليت أدوها يف تنقية األسلوب العريب وتطويره وجتميلهاخل

  !كانوا طبعة عربية أنيقة من املفاهيم الغربية يف األدب واحلياة
  .ومتمشياً مع طبائع األشياء،  أمراً منطقياً-  كما قلنا -وكان ذلك 

ترة أخرى تربز فيها السمات ف، وكان املفروض أن تلي فترة االنتقال الطبيعية هذه
الذي يعطيها شخصيتها الذاتية ، وتتخذ طابعها اخلاص املميز، األصيلة لفن هذا الشعب

  .على مائدة األدب العاملي احلافل بكل السمات وكل املميزات
  .وسارت شوطاً يف الطريق، وبدأت هذه الفترة فعالً

وأخذ ينضج على ، بابوأخذ األدب يتبلور ويصفو على أيدي عدد من أدباء الش
  .مهل ليعطي نكهته املتميزة األصيلة
  ..ومل يسر يف الطريق الصحيح إال خطوات، ولكن هذا مل يدم طويالً

كأمنا أصابت األدباء الشبان زوبعة عاصفة نكثت رؤوسهم وأفكارهم ، وبعدها
  ..وطريا يف كل اجتاه
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هب اليت يلتزم ا وتعددت املذا. وخرجت دعوات األدب امللتزم وغري امللتزم

" واملذاهب ، واملذاهب التعبريية، واملذاهب االجتماعية، املذاهب الفنية، األدب
  ..وغريها من التسميات واالجتاهات، "األيديولوجية 

فشتتت كل ما كان يف طريقه إىل التجمع . .زوبعة كأمنا انطلقت يف حلظة
  .واالتضاح والربوز

  ! غمار الزوبعة املشتتةيف" األدباء " وضاعت شخصية هؤالء 
، من املذاهب اليت ينقلون عنها بوعي أو بغري وعي. .غري أنيقة. .وصاروا طبعات

  .يتتبعون حرفيتها ويقلدوا جاهدين، ويتأثروا كأا مقدسات
  ! كأنه يرجع إىل الوراء- من هذه الناحية -وصار األدب 

ولكنه أقل أصالة . .أكثر ميادينلقد صار أكثر فنوناً وأكثر طرائق وأكثر إنتاجاً و
  .وأسوأ من ناحية القدرة التعبريية وسالمة اللغة واألسلوب، وأقل جودة

 مل يكن هلم الصرب - جبانب الزوبعة اليت نكثت رؤوسهم -ذلك أن أدباء الشباب 
فهم مستطارون معجلون إىل الشهرة ، املتأين الذي حيصلون به ويتمكنون يف التحصيل

  . اإلنتاج وملعان األمساءوالكسب وكثرة
  

°   °   °  
  

وقد استفاد األدب واألدباء خربة كبرية وال شك باالستمداد من أدب الغرب 
والقواعد الفنية ، وطرائق العرض فيه واألداء، وسعة جماالته وتعدد فنونه، ومذاهبه وأفكاره
  .للعرض واألداء

ثلون طابعاً مميزاً حمدد فلم يعودوا مي، ولكنهم فقدوا شخصيتهم املميزة وتبعثروا
  .السمات يف األدب العاملي الواسع الثراء

  !ذلك بأم مل يكونوا يؤمنون بأنفسهم أو يعرفون ذاتيتهم
  ..وال يعرفون مرياثهم

يريدون أن ينطلقوا ، لقد خرجوا من اآلفاق احملدودة اليت كانوا يعيشون فيها
  ..جربوتهويلحقوا الركب الظافر املترائي أمامهم بكل قوته و

. ."األيديولوجية " ويف انطالقهم انسلخوا من كل موروثام الفكرية والروحية و 
  ..وقيداً يعثّر خطوام يف الطريق، ألم ظنوها محالً يعوقهم عن االنطالق
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  !وأصبحوا بال كيان. . انسلخوا من ذاتيتهم وكيام-  من مث -ولكنهم كذلك 
أو املذهب الذي ، دب الذي ينقلون عنه من األ-  غري أنيقة -وصاروا طبعة 
مرت بظروف ، إذ أن تلك املذاهب نتاج تارخيي لبيئات معينة! حيشرون أنفسهم فيه

  !وأحوال معينة ؛ مل يكن هلا وجود يف بيئتنا وال يف تارخينا القريب أو البعيد
  

°   °   °  
  

 تراد يف عامل واخلربة الفنية اليت اكتسبوها كانت ذخرية ضرورية ألية ضة جادة
  .األدب والفن

  . من االستمداد يف هذا اال- كما قلنا - وال ضري 
ولكن الضرر األكرب أن نستمد هذه اخلربة كلها مث ال يكون لنا وجود متميز الطابع 

  .واضح السمات
  !ولكي يكون لنا هذا الطابع ينبغي أن نرجع إىل أنفسنا

وحية واأليديولوجية اليت انسلخنا منها ينبغي أن نعود إىل موروثاتنا الفكرية والر
  .وحنن منطلقون فيما يشبه هذيان احملموم

  ..ينبغي أن نعود إىل اإلسالم
ويتيح لنا ، فاإلسالم هو كياننا احلقيقي األصيل العميق الذي يعطينا صفتنا اإلنسانية

  .يف الوقت ذاته أن نكتسب ذاتية متميزة يف اتمع اإلنساين املتصل احللقات
ومن تصوراته الذاتية نشأت ، قد صاحبنا هذا اإلسالم أربعة عشر قرناً متواليةل
، وترسبت هذه التصورات يف كياننا حىت وحنن حناول التملص منها يف الظاهر، جمتمعاتنا

  .وجنري وراء التصورا ت املتسحدثة اليت مل تنضج يف تارخينا الذايت
لواسع الشامل الذي عرضناه يف هذا  هو هذا املفهوم ا- يف عامل الفن - واإلسالم 

  .وهو كذل أمجل مفهوم، أكمل مفهوم عرفته البشرية يف تارخيها الطويل: الكتاب 
وقد كان ال بد من خربة فنية عالية ليستطيع األدب والفن أن يعربا عن املفهوم 

  .اإلسالمي بصورة تكافئ هذا املفهوم من ناحية األداء
فقد كان األدب والفن قمينني أن يستمدا ، يولو سارت األمور سريها الطبيع
ومن التصورات اإلسالمية والرواسب اإلسالمية ، إحياءاما الفنية من القرآن وفنون القرآن
، مث ينتفعا مبا استجد من طرائق العرض واألداء، يف ضمري الشعب ويف حياته واجتاهاته
  .اءات والتصوراتإلبراز تلك اإلحي، وقواعدمها الفنية املستحدثة يف الغرب
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  ..ولكن ذلك مل حيدث

ومل يكون رصيداً فنياً ، فاألدب العريب القدمي مل يتجه هذه الوجهة من قبل إال نادراً
باإلضافة إىل أن هذه .. .يصلح ألن تستمد منه النهضة احلديثة وهي يف سبيل النهوض

متأثرة ، يف صميمهاوإمنا كانت أوربية ، النهضة ذاا مل تتخذ منذ البدء وجهة إسالمية
  .ومستعرية لكل مفاهيمه يف الفن واحلياة، بكل إحياءات الغرب

وال . .وعلى أيٍٍ فالذي حدث بالفعل هو أننا استمددنا خربتنا الفنية كلها من أوربا
اكتسبت فيها ، فقد سبقتنا أوربا يف هذا املضمار فترة من الزمن. .ضري يف هذا االستمداد

  .كل وما يريد، يستمدون منه حبرية، للبشر مجيعاًخربات متعددة هي رصيد 
  ..ولكن هذه اخلربة ينبغي أن ختدم أصالتنا الفنية ال أن ختدم التقليد

الذي شهد أكرب العبقريات ، كذلك حدث يف األدب الروسي يف القرن املاضي
  .الروسية يف عامل الفن

لكنهم أبدعوا أدباً و. .من غرب أوربا" التكنيك " لقد استمد الفنانون الروس كل 
  ..أصيالً ذا طابع مميز ال خيطئ اإلنسان مميزاته ومساته األصيلة

تأخذ الرباعة الفنية وطرائق : وهذا هو الذي ينبغي أن حيدث يف جمال اإلنتاج الفين 
ولكننا يف النهاية نكون أنفسنا ونكون ذواتنا . .األداء وطرائق العرض من أي مكان نشاء

  .وشخصياتنا
. .يف تصورنا للكون واحلياة واإلنسان" إسالميني " سىن لنا ذلك حىت نكون ولن يت

وال ميكن أن ننسلخ منها ولو أردنا ، فهذه هي حقيقتنا اليت عشناها حوايل أربعة عشر قرناً
ذلك . .وهي حقيقة ال تشمل املسلمني وحدهم يف الشرق اإلسالمي! أو أراده لنا املريدون

ميلكون االستمداد منه بصرف النظر عن ، صيد متاح للجميعأن املفاهيم اإلسالمية ر
  .أديام وعقائدهم

°   °   °  
  

  ..وتلك مهمة اجليل الصاعد يف عامل األدب والفن
. .أن يكتسبوا اخلربة الفنية من كل مكان يف العامل ميكن أن ميدهم باخلربة املنشودة

يعرب عن املفاهيم الواسعة . .ألصيلةمث يعودوا إىل أنفسهم فيبدعوا فناً يعرب عن ذاتيتهم ا
  .الشاملة العميقة اجلميلة اليت عرضناها بالتفصيل يف هذا الكتاب
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بل يقومون كذلك بإضافة فصل جديد يف . .وبذلك ال يكونون أنفسهم فحسب

وهو املرآة الوة اليت تنظر فيها ، هو أروع فصوهلا وأشهاها، اآلداب والفنون العاملية
  .فتجدها على أصفى صورة وأنقاها، ااإلنسانية نفسه

  .وأصالة. .وهي مهمة ضخمة حتتاج إىل صرب وأناة ومتكن وعمق
حني متتلئ نفوس الفنانني واألدباء مبفاهيم هذا . .ولكنها ليست عسرية التحقيق

وموضوعات ، وصوراً فنية جديدة، فتنطلق من ذاا تنشئ تصورات فنية جديدة، املنهج
  .ال مشرق طليقشائقة ذات جاذبية ومج

يف القصة والشعر والبحث واملقالة . .وقد بدأت تباشري يف عامل الفن اإلسالمي
  .وأننا إن شاء اهللا واصلون، تبشر بأننا يف الطريق الصاعد، واخلاطرة

 ألرى على األفق املمتد تباشري هذا - وأنا أديل جبهدي اليسري يف هذا اال - وإين 
  !قريب. .الصبح املشرق قريبفتملؤين الثقة بأن ، النور
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٢٤٢  

 
دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا بتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجرة إىل  

  . رسوله صلى اهللا عليه وسلم بتجريد املتابعة له
  
دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع مبلة اخلليلني حممد  •

  . وإبراهيم عليهما السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء الرباءة من الشرك وأهله
  
دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت باللسان والسنان، إلخراج  •

باد إىل عبادة رب العباد، ومن جور املناهج والقوانني واألديان إىل عدل العباد من عبادة الع
  . ونور اإلسالم

  
دعوة إىل طلب العلم الشرعي من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات،  •

  ... بنبذ تقليد األحبار والرهبان الذين أفسدوا الدين، ولبسوا على املسلمني
  

  وأحبار سوء ورهباا             وهل أفسد الدين إال امللوك 
   
دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل استبانة سبيل ارمني، كل ارمني على اختالف  •

قل هذه سبيلي أدعو إىل اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين وسبحان اهللا وما مللهم وحنلهم 
  .أنا من املشركني

  
جهاد يف سبيل اهللا، والسعي يف قتال دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة األصعدة لل •

الطواغيت وأنصارهم واليهود وأحالفهم لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم 
  . واحتالهلم

  
ودعوة إىل اللحاق بركب الطائفة الظاهرة القائمة بدين اهللا، الذين ال يضرهم من  •

 . خالفهم وال من خذهلم حىت يأيت أمر اهللا
  

  
  
  منبر التوحيد واجلهاد 
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